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We komen niet in 'onze flow' maar in dé Flow, de ene Flow van 

het universum. Dat gebeurt wanneer we in harmonie leven met het 

geheel.

Je leeft in harmonie met het geheel door de universele principes te 

leven. Die principes zijn een soort kosmisch besturingsprogramma 

dat op de achtergrond draait en dat zich uit als 'zelforganisatie' of 

ook 'vanzelfheid'.

Flow is de subjectieve ervaring van de 'vanzelfheid' van het hele 

universum. De sleutel is harmonie.

Alle problemen komen dus van disharmonie. Elke vorm van 

disharmonie zorgt voor een innerlijk conflict en een innerlijk conflict 

zal altijd zichtbaar worden in de buitenwereld. 

Wij zijn integraal deel van het ene 
grote geheel, onderscheiden 

maar niet gescheiden. De wetten van 
het grote geheel zijn zonder uitzondering 
van toepassing op alle delen. 'Zo boven 
zo beneden' is het basisaxioma van het 
Hermetisme, de oudste wijsheidschool op 
aarde. 
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Martijn noemt de universele flow 'de onderstroom'. De 'onderstroom' 

kent geen aanzien des persoons. De universele wetten zijn voor 

iedereen dezelfde. Dat is de rechtvaardigheid van het universum.

Universele principes kun je niet leren. 
Ze bestaan als een potentieel in ons 

en ze komen alleen tot leven door ze te leven. 
Stephen Covey

Voorbeelden van universele principes zijn: verbondenheid, 

dankbaarheid (de hoogste vorm van ontvankelijkheid), respect, 

verbinding, inclusiviteit...

Martijn geeft op zijn manier een overzicht van enkele van de 

sleutelprincipes en ook de methode om ernaar te leren luisteren: 

intuïtie ontwikkelen en als je het niet meer weet, stil worden.

Soms leren we de onwrikbaarheid van de principes echter alleen 

door de pijnlijke gevolgen van de niet naleving ervan.

Het universum straft niet maar het overtreden van de universele 

principes heeft wel gevolgen, net zoals het niet respecteren van de 

wet van de zwaartekracht. Als je uit een raam springt en denkt dat 

jij de universele uitzondering bent zul je hard landen. Dat is niets 

persoonlijks. Het is universele rechtvaardigheid.

12



Martijn gebruikt het woord 'overgave' voor het in harmonie leven 

met de universele stroom.

Ik noem het ook 'in dialoog zijn met het leven'. Het alternatief is 

om in discussie te gaan met het leven. Die discussie kun je nooit 

winnen.

Leren door pijn is de moeilijke weg. Lees in plaats daarvan dit boek 

en doe er je voordeel mee!

Jan Bommerez
Auteur van Flow en de Kunst van het Zakendoen

13





MOEITELOOS
ONDERNEMEN



WORTELS IN DE GROND 

VAREND OP DE LEVENSSTROOM 

ALS EEN BOOM ZO GROOT



De kracht van de onderstroom
Ieder bedrijf kent een bovenstroom en onderstroom. De bovenstroom 

is dat wat zichtbaar en meetbaar is. Dat is de stroom die je met je 

vijf zintuigen kunt waarnemen. In de bovenstroom hebben we een 

gesprek met een klant, schrijven we een social media bericht, sturen 

we een factuur en zien we onze omzetcijfers. Daar voelen we ons 

ook blij als iets lukt en worden we boos als een klant zijn factuur 

niet betaalt. Als we hier ons succes waarnemen, zien we goede 

omzetcijfers, voelen we ons lekker en horen we positieve berichten 

van onze klanten.

Er is tegelijkertijd ook een andere laag actief, die niet direct zichtbaar 

en tastbaar is. Dat is de onderstroom. Alles wat in deze onderstroom 

plaatsvindt, gebeurt vooral onbewust. Vaak is niet duidelijk waarom 

het de ene keer wel lukt om die klant binnen te halen en de andere 

Er zijn aspecten van het 
ondernemerschap die een 

disproportioneel grote impact hebben op 
het succes van je bedrijf. Als je die aspecten 
weet te herkennen en te benutten, kun je 
ondernemen op een manier die moeiteloos is 
en winst oplevert voor jou, de mensen om je 
heen en de aarde.
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keer niet, of waarom het de ene keer heel soepel gaat om een dienst 

in de markt te zetten en het de andere keer heel stroperig lijkt te 

gaan.

Succes
Hoe graag we succes ook willen begrijpen vanuit wat we in 

de managementboeken hebben geleerd over de krachten, 

wetmatigheden en patronen in de bovenstroom, vaak lukt dit niet. 

Dan noemen we het geluk, toeval of een goed gevoel voor timing. 

Wat we daarbij over het hoofd zien is het effect van de onderstroom 

op de bovenstroom.

De onderstroom kent zijn eigen verbindingen, patronen en 

wetmatigheden. In de onderstroom liggen er vele niet materiële 

verbindingen tussen mensen, gebouwen, gebeurtenissen, 

organisaties en ga zo maar door. Deze verbindingen beïnvloeden de 

fysieke werkelijkheid in de bovenstroom.

De onderstroom kent ook geen lineaire tijd zoals we die in de 

bovenstroom kennen. Een bepaalde gebeurtenis uit het (verre) 

verleden kan daarom nog steeds invloed hebben op het heden; 

zelfs als de betrokken mensen niet meer in de organisatie werken. 

Er blijft een immateriële verbinding tussen de organisatie en deze 

gebeurtenis.

Succes wordt voor het grootste deel veroorzaakt door factoren in 

deze onderstroom. Daarom besteed ik in dit boek aandacht aan 

factoren in de onderstroom die het succes van je bedrijf beïnvloeden. 

Daarnaast geef ik handvatten hoe je die onderstroom zichtbaar en 
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voelbaar kunt maken, zodat je die informatie kunt gebruiken om het 

succes van je bedrijf te beïnvloeden.

Succesbrillen
Veel mensen denken bij succes aan veel geld, een grote auto en een 

luxe huis. Maar succes is veel meer dan dat en waarschijnlijk is 

succes voor jou iets anders dan voor je buurvrouw.

Bekijk jouw bedrijf eens door de volgende vier succesbrillen.

1. Materie

Met deze bril kijk je naar de mate waarin je in de fysieke 

wereld manifesteert wat je voor ogen hebt. Aan de ene kant 

is dat materieel succes zoals geld, gebouwen, een mooi huis, 

auto, kleren en vakanties. Maar je lichaam is ook materie en dit 

niveau van succes gaat dus ook over de gezondheid van jezelf 

en je medewerkers. Is je lichaam soepel en herstelt het zich snel?

2. Relaties

Succes bekeken door de relationele bril bekijkt de sfeer in 

het bedrijf, de relaties en processen. Het gaat hier ook over je 

persoonlijke gemoedstoestand. Succesvol betekent dan dat je 

emotioneel stabiel bent en een goede balans tussen spanning en 

ontspanning hebt. Bovendien heb je gezonde relaties in je werk 

en privéleven. Er is een voor jou goede balans.

3. Gemoedstoestand

Deze mentale bril ziet succes als positieve gedachten en mentale 

weerbaarheid. Je gaat niet snel bij de pakken neerzitten en 

ziet oplossingen voor de problemen die je tegenkomt. Tijdens 

vergaderingen wordt er constructief meegedacht en versterken 

de ideeën elkaar. Jij en je medewerkers zijn in staat om 
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denkkaders aan te passen en mentaal soepel mee te bewegen 

met de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Je hebt 

een duidelijke visie voor het bedrijf en deze wordt door de 

meerderheid gedeeld.

4. Vervulling

Tenslotte kun je succes ook waarnemen vanuit een vervullingsbril. 

Hierbij kijk je naar de mate waarin je vervullend bezig bent. Een 

succesvol bedrijf draagt bij aan een betere wereld en jij en je 

medewerkers vinden vervulling in de bijdrage die jullie leveren. 

Je merkt dat je als het ware in dienst bent van een grotere stroom 

die je optilt waardoor je met elkaar veel grotere resultaten kunt 

realiseren dan je voor ogen had.

De zes succesversnellers
Onderstaande factoren beïnvloeden de onderstroom in je bedrijf. 

Hierdoor hebben ze een krachtig effect op het succes van jouw 

onderneming.

1. Mens

Waar zit jij je bedrijf in de weg?

Jij bent de beperkende factor in je bedrijf. Door jezelf tegen het 

licht te houden en meer vrijheid en ruimte te creëren, geef je je 

bedrijf een boost.

2. Overgave

De grotere stroom in je bedrijf

In de natuur en dus ook in jouw bedrijf zijn enorme krachten 

aan het werk. Door daar niet tegenin te gaan maar er op mee te 

liften, maak je gebruik van een hefboomeffect.
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3. Geld

Uiting van dankbaarheid en liefde

Geld is in de basis neutraal en vrij. Door in te zien dat geld 

wordt wat jij erop projecteert, kun je een vrijere relatie met geld 

opbouwen waardoor het (nog) meer kan stromen.

4. Klanten

Aantrekken als een magneet

Ontdek de manier van klanten werven die bij jou en je bedrijf 

past en het effect zal enorm zijn.

5. Tijd 

Surfen op de tijd

Tijd kan je grootste vriend maar ook je grootste vijand zijn. 

Door je een andere tijdsbeleving eigen te maken en een andere 

relatie met tijd op te bouwen, gebeurt alles precies op het juiste 

moment.

6. Actie

Over de brug lopen terwijl je hem bouwt

Je kunt niet ver vooruit kijken. Geef je bedrijf dus stapje voor 

stapje vorm en zorg dat je flexibel blijft om de weg aan te passen 

indien nodig.

In dit boek neem ik je mee op reis langs deze zes succesversnellers. 

Je gaat ervaren wat ze betekenen en hoe je ze kunt toepassen in 

jouw bedrijf. Een waarschuwing vooraf: het kan zijn dat je wereld 

na het lezen van dit boek niet meer hetzelfde is.
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Zelf aan de slag 

Ga er eens voor zitten
Hoe ziet jouw bedrijf eruit door de verschillende succesbrillen? 
Door vanuit verschillende perspectieven naar je bedrijf te kijken, 
kun je zien waar er veel ruimte zit voor verbetering en waar het al 
heel goed gaat. Het geeft je ook inzicht in jouw voorkeursbril.

1. Plaats vier stoelen op een rij. Op iedere stoel leg je als het ware  

 een van de vier succesbrillen.

2. Zet een vijfde stoel neer die staat voor de onafhankelijke  

 waarnemer.

3. Ga op een van de vier stoelen zitten. Kijk met de succesbril die  

 op deze stoel ligt naar je bedrijf en schrijf op wat je ziet, voelt,  

 hoort en weet. Hoe gaat het met jouw bedrijf als je door deze  

 succesbril kijkt? Waar ben je trots op? Wat kan er beter? Wat is  

 hiervoor nodig?

4. Geef je bedrijf een cijfer vanuit deze succesbril.

5. Sta op van de stoel en ga in de waarnemersstoel zitten. Laat wat  

 je net hebt gezien even bezinken.

6. Ga in de volgende stoel zitten en herhaal bovenstaande stappen.

7. Eindig met op de waarnemersstoel waarbij je alles wat je hebt je  

 gezien even laat bezinken. 
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SUCCESVERSNELLER 1



MENS
Waar zit jij jezelf 
nog in de weg?



DE REIS NAAR BINNEN 

BUITENWERELD TRANSFORMEERT 

BEN JE ER KLAAR VOOR?



Jij bent de sleutel tot succes
In het ondernemerschap worden je persoonlijke kwaliteiten, 

valkuilen, angsten en verlangens uitvergroot. Je komt jezelf 

keihard tegen; keer op keer weer. Waar je je in loondienst nog kunt 

verschuilen achter je baas of onder de paraplu van de organisatie, 

ben je als ondernemer naakt. Alles komt door of van jou.

 

Succesvol ondernemen vergt dus veel naar jezelf kijken, dingen 

anders durven doen, oude patronen loslaten en nieuwe overtuigingen 

ontwikkelen. Dit is een proces van vallen en opstaan en is de ene 

keer leuk en uitdagend en de andere keer spannend en vervelend. 

Elke fase en elk persoon vraagt daarbij om een eigen aanpak.

 

Net als de successen van je 
bedrijf, vinden de problemen, 

worstelingen en tegenslagen in je bedrijf 
hun wortels in belemmeringen bij jou, de 
ondernemer. Te weinig klanten, mislukte 
samenwerkingen, wanbetalers, groeipijn of 
tijdgebrek komen voort uit een belemmerend 
patroon bij jou als eigenaar van het bedrijf.
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De wereld is een spiegel
Om te ontdekken waar je jezelf nog in de weg zit, kun je gebruik 

maken van het spiegeleffect. De wereld is jouw spiegel. In die spiegel 

kun je zien waar het lekker stroomt en waar het stroef verloopt.

We leven in een duale wereld. Dat betekent dat elk aspect in het leven 

een tegenpool kent. Zo is er bijvoorbeeld angst en moed, donker en 

licht, snel en langzaam en vrijheid en gebondenheid. In ons leven 

hebben we ons ontwikkeld en gevormd door de omstandigheden 

waarin we zijn opgegroeid gecombineerd met de genen die we van 

onze voorouders hebben gekregen. In deze ontwikkeling hebben 

we bepaalde polariteiten ontwikkeld. Zo ben jij misschien iemand 

geworden die heel zorgzaam is, wordt een ander snel boos en vindt 

een derde het gemakkelijk om de leiding te nemen of juist niet. Bij 

het ontwikkelen van deze eigenschappen hebben we de tegenpolen 

ervan vaak buitengesloten of verstopt. Dit wordt in de psychologie 

ook wel onze schaduwkant genoemd: eigenschappen, emoties en 

gemoedstoestanden waar we liever niet mee in contact komen.

"Anderen 
zijn vergeten delen 

van onszelf"
Anoniem

Deze tegenpolen die we naar onze schaduw hebben verbannen, 

zullen zich manifesteren in de relaties die we hebben met de 

wereld buiten ons. Hoe sterker we een bepaalde polariteit hebben 

ontwikkeld en de tegenpool hebben weggedrukt, hoe sterker deze 

laatste zich in de buitenwereld zal manifesteren. 
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Onzichtbaar zijn is niet meer dienend

Ze was het 6e kind in een groot gezin. Er waren veel spanningen en 

vaak was er ruzie. Soms werd hierbij hard geschreeuwd of viel er 

een klap. Om zich staande de houden in dit gezin had ze de kwaliteit 

ontwikkeld om onzichtbaar te zijn. Ze kon in de kamer zitten, terwijl 

niemand doorhad dat ze er was. Dit zorgde ervoor dat ze meestal 

buiten schot bleef als er weer eens geslagen of geschreeuwd werd.

Nu wil ze zich als fotografe in de markt zetten. Ze vindt het echter 

moeilijk om klanten te werven en om zichzelf te verkopen. Iedere keer 

als ze een foto die ze heeft gemaakt op Facebook wil plaatsen, voelt 

ze spanning en durft ze uiteindelijk de foto niet te plaatsen. Ook als 

mensen haar op een borrel vragen wat ze doet, vertelt ze maar heel 

kort over zichzelf en vraagt vervolgens honderduit naar het werk van 

de ander.

De kwaliteit om zich onzichtbaar te maken zit haar nu in de weg. De 

tegenpool hiervan, het zichtbaar zijn, heeft ze naar een donker kamertje 

verbannen en is voor haar gekoppeld aan pijn. Tijdens de coachsessie 

kreeg ze door dat ze om als ondernemer succesvol te zijn, ook deze 

andere kant van het spectrum moet ontwikkelen. Zo wordt ze vrijer in 

welke kwaliteit ze wanneer in zet.

Tegenpolen
Iedere keer als je in relaties geconfronteerd wordt met eigenschappen, 

situaties of gedrag die bij jou in de schaduw zijn beland, zal je 

negatieve emoties merken. Je bent geïrriteerd, angstig of verdrietig. 

Dit zijn de ideale momenten om jezelf te ontwikkelen en meer 
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vrijheid te creëren in de manier waarop je reageert op de wereld om 

je heen. 

Door nieuwsgierig naar de relaties in je leven te kijken, kun je de 

tegenpool zien waarmee je jezelf in de weg zit. Hoe is je relatie 

met geld? Wat zie je telkens weer gebeuren? Hoe is je relatie met je 

klanten? Je relatie met leveranciers? Je relatie met je eigen bedrijf? 

Je relatie met je dienst of product? Je relatie met hoe je bedrijf er nu 

voorstaat? Je relatie met de toekomst die je verwacht?

Zelf aan de slag 

Detecteren
Hoe zit het bij jou? Wat spiegelt de wereld jou op dit moment? 

Neem een situatie of persoon in gedachte waar je moeite mee hebt 

en beantwoord de volgende vragen:

1. Wat is het precies dat je raakt? Welk gedrag, welk aspect of  

 welke eigenschap heb je moeite mee?

2. Waar gaat het hier in wezen om? Wat is de kern? Welke polariteit  

 toont zich in jouw spiegel?

3. Wat is de tegenpool?

4. In welke mate herken je beide polen in jezelf?

5. Tot welke beweging nodigt deze persoon of situatie je uit?  

 Vaak gaat dit over een van de polen meer in je leven toelaten;  

 meer uit de schaduw halen. 
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Zelf aan de slag 

Integreren
Corien Snijder heeft een opstellingsvorm ontwikkeld die specifiek 
werkt met het integreren van polariteiten. De lemniscaatloop is 
een eenvoudige, krachtige manier om polariteiten die je in de 
schaduw hebt gestopt weer in het licht te zetten. Het is een hele 
fysieke manier om tegenstellingen in jezelf te integreren.

De lemniscaatloop kent de volgende stappen:

1. Kies een tegenstelling of twee polariteiten.

2. Schrijf iedere pool op een apart briefje.

3. Leg de twee briefjes 2 a 3 meter uit elkaar op de grond. Kijk maar  

 wat voor jou goed voelt.

4. Ga bij het ene briefje staan. Wat neem je waar? Wat gebeurt er in  

 je lichaam? In je gedachte? Met je emoties?

5. Ga bij het andere briefje staan. Wat neem je daar waar?

6. Loop om de briefjes heen in de vorm van een lemniscaat, een  

 liggende 8. Varieer in snelheid, looprichting en afstand tot de  

 briefjes. Wat neem je waar?

7. Als je het gevoel hebt dat je voldoende hebt ervaren, ga je nog  

 even door. Door wat langer te lopen dan je comfortabel vindt, kun  

 je zomaar een belangrijk inzicht of doorbraak krijgen.

8. Eindig op de plek die voor jou nu het fijnst voelt. Bedank de  

 polariteiten en ruim de briefjes weer op.

Je hoeft hier verder niet over na te denken of na te praten. Laat de 

beweging haar werk doen. Bron: www.lemniscaatloop.nl  
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Intuïtie
Hoe meer je de polariteiten van het leven in jezelf hebt geïntegreerd, 

hoe meer je zult merken dat je in een soort rust komt, een innerlijk 

nulpunt. Dit is precies het punt van waaruit je verbinding krijgt met 

je intuïtie waardoor je toegang krijgt tot een bron van oneindige 

informatie. Dat zal je helpen beslissingen te nemen die goed zijn 

voor jezelf, je bedrijf, de mensen om je heen en de aarde.

Wat is intuïtie?
Intuïtie is iets dat ieder mens van nature heeft. Je kent vast wel een 

moment dat je plotseling wist hoe je iets moest aanpakken, of dat je 

bij het eerste contact met iemand al wist dat het niets zou worden 

(of juist wel). Ook het kippenvel dat je krijgt als de kern wordt 

geraakt in een gesprek is een vorm van intuïtie.

Edward de Boer noemt in zijn boek “Professionele intuïtie” drie 

elementen die in alle beschrijvingen van intuïtie terugkomen:

1. Een vorm van innerlijke aanschouwing

Waar we de werkelijkheid vaak waarnemen met onze vijf 

zintuigen is intuïtie een proces dat innerlijk plaatsvindt. Het 

woord aanschouwen beschrijft heel mooi dat het een proces  

is waar je ego niet tussen zit. Je aanschouwt het en beïnvloedt 

het niet.

2. Een directe vorm van inzicht

Intuïtie komt altijd in een flits. Het geeft een direct en snel 

inzicht. Er gaat geen denkproces of overweging aan vooraf. Het 

antwoord is er direct.

3. Een overtuiging van de waarheid zonder logische onderbouwing

Bij een intuïtieve ingeving weet je vaak zeker dat het klopt. Je 
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snapt niet waarom, maar er is een sterk innerlijk weten dat dit 

inzicht juist is.

Essentie intuïtie
De verschillende definities van intuïtie kun je indelen in drie vormen 

of categorieën:

1. Expert intuïtie 

Dit is intuïtie die gebaseerd is op ervaring. Alle ervaring die je 

hebt opgedaan in je leven heb je opgeslagen. Soms bewust maar 

vaak onbewust. Expert intuïtie maakt deze ervaring toegankelijk. 

Deze intuïtie is gebaseerd op patroonherkenning. Je neemt heel 

veel waar en door je ervaring herken je hier (onbewust) patronen 

in. Op basis van die patronen kom je tot conclusies en inzichten.

2. Creatieve intuïtie

Deze intuïtie uit zich door betekenisvolle ingevingen. Deze 

intuïtie komt ten volste tot haar recht als je de tijd neemt om 

dingen te laten bezinken: incubatietijd. Ze komt vooral van pas 

in creatieve processen. Plots valt je het perfecte idee in voor een 

marketingcampagne of zie je ineens het nieuwe logo voor je.

3. Essentie intuïtie

Deze vorm van intuïtie verbindt de essentie van wie je in wezen 

bent met de wereld om ons heen. Ze verbindt je met een veld 

van informatie waarin er geen tijd en ruimte is en alles één is. 

Je essentie intuïtie is je verbinding met de onderstroom. Door 

deze intuïtie in te zetten, kun je informatie uit de onderstroom 

zichtbaar en voelbaar maken. Dit vraagt om een innerlijk 

afstemmen op de essentie en vervolgens de informatie waar te 

nemen.
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Als ik in dit boek praat over intuïtie doel ik op de essentie intuïtie.

Zes intuïtieve kanalen
Nog een belangrijk onderscheid dat ik wil maken: vaak worden 

intuïtie en onderbuikgevoel op een hoop gegooid, maar ze zijn niet 

hetzelfde. Je onderbuikgevoel raakt makkelijk vertroebeld door 

angsten, verlangens, ervaringen uit het verleden of wensen voor de 

toekomst. Hierdoor kun je bijvoorbeeld bij een keuze een heel goed 

onderbuikgevoel hebben omdat je het heel graag zou willen doen of 

hebben, maar of het echt het beste voor jou is op dat moment weet 

je niet zeker. Intuïtie is altijd helder, zuiver en vrij van angsten en 

verlangens.

Intuïtie communiceert bij iedereen op een unieke manier. Op school 

hebben we niet geleerd om de taal van onze intuïtie te begrijpen. We 

hebben ons er vaak beetje bij beetje voor afgesloten omdat ze geen 

weerklank vond in de wereld om ons heen.

"Je krijgt niet wat je wilt, 
maar wie je bent."

Wim Belt

Globaal genomen kun je stellen dat er zes intuïtieve kanalen zijn, 

manieren waarop je intuïtie communiceert. Het intuïtieve voelen is 

daar maar één van. Door alert te zijn op informatie via alle zes de 

kanalen, kun je je intuïtie trainen en verder ontwikkelen. Iedereen 

heeft één of twee van deze kanalen al redelijk beschikbaar en 

iedereen kan ze alle zes ontwikkelen en leren gebruiken. Het gaat 

erom dat je ernaar gaat luisteren en erop gaat vertrouwen. Je leert 
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dan de taal van jouw intuïtie kennen.

1. Helder zien

Dit kanaal communiceert in beelden zonder het gebruik van je 

ogen. Het zijn innerlijke beelden. Dit kan een enkel plaatje zijn of 

hele films. Het kan ook zijn dat je een bepaald licht in de ruimte 

ziet of kleuren die een ander niet ziet of dat je blik naar een 

bepaald voorwerp of een bepaalde richting wordt getrokken.

Deze manier van zien is niet paranormaal, maar juist heel 

normaal.

2. Helder weten

Dit is een intuïtieve taal waarbij een gedachte als een flits 

binnenkomt. Het is een plotseling idee of inzicht. Het kan ook 

zijn dat je aan een persoon denkt of plotseling weet wat je 

eerstvolgende stap is.

Het lastige van dit kanaal is dat je het kunt verwarren met je 

denken. Realiseer je dat denken veel trager, stroever en zwaarder 

is. Intuïtief weten is lichter, sneller en komt in een flits.

3. Helder voelen

Bij dit kanaal komt de informatie bij je via een gevoel. Dat kan 

zijn in de vorm van een fysieke sensatie of een gevoel in je buik. 

Je krijgt kippenvel, een zwaar gevoel of voelt dat iets klopt of 

juist niet.

Bij dit kanaal is het lastig dat je het kunt verwarren met je 

emoties, verlangens, angsten en pijn; je onderbuikgevoel. Ook 

hier geldt dat een intuïtief voelen veel lichter en helderder is. 

Het is subtiel.

4. Helder horen

Dit kanaal communiceert door middel van geluid en woorden 

35



die je hoort zonder dat je oren een geluid oppikken. Het is een 

innerlijk horen. Het kan zijn dat je een stem hoort, een woord 

of muziek. Het kan ook zijn dat je onduidelijke geluiden hoort 

die er niet fysiek zijn.

Horen via dit kanaal is geen mentale afwijking, maar een manier 

van je intuïtie om met je te communiceren.

5. Helder ruiken

In dit geval communiceert je intuïtie met geuren die niet fysiek 

aanwezig zijn. Het kan zijn dat je een broodgeur ruikt of de geur 

van koffie zonder dat er brood of koffie in de ruimte aanwezig is.

6. Helder proeven

Vergelijkbaar met het helder ruikende kanaal, proef je hier een 

smaak in je mond terwijl je niets in je mond hebt. Je proeft 

bijvoorbeeld de smaak van metaal.

Ont-wikkelen van je intuïtie
Tijdens het opgroeien heb je door je ervaringen in meer of mindere 

mate je intuïtie afgedekt, verstopt of de mond gesnoerd. Hier heb je 

goede redenen voor gehad. Het kan zijn dat je ouders je bestraften 

als je dingen zag die er niet waren (denk aan een onzichtbaar 

vriendje), of ze noemden je brutaal als je heel scherp en duidelijk 

aangaf wat je intuïtief voelde. Het kan ook zijn dat je je intuïtie juist 

heel erg ontwikkeld hebt omdat deze je moest waarschuwen voor 

gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in het geval van een verslaafde 

ouder. In dat geval is je intuïtie gekoppeld aan gevaar en is zij ook 

niet zuiver meer.

Om je intuïtie weer toegankelijk en zuiver te maken is het nodig om 

deze bescherming af te pellen. Hierbij kun je angsten, verlangens en 
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oude pijn tegenkomen. Door deze te transformeren of te ontkoppelen, 

kun je weer vrij contact krijgen met je intuïtie. De belangrijkste stap 

in het ontwikkelen van je intuïtie is dan ook: loslaten, letterlijk is dit 

het ont-wikkelen van je intuïtie.

“De hoogste vorm van kennis 
is intuïtie.”

Spinoza

Stilte
De stem van je intuïtie fluistert tegen je, terwijl je ratio en andere 

informatiebronnen met veel lawaai aan je deur kloppen. Om toegang 

te krijgen tot je intuïtie is het daarom belangrijk om je ratio en andere 

stoorzenders te dimmen of uit te zetten. Op die manier creëer je 

ruimte voor je intuïtie. Je kunt hiervoor gebruikmaken van wat in 

het systemisch werk ‘het lege midden’ wordt genoemd. Dit is de plek 

in jezelf waar je de dagelijkse gedachtemaalstroom, ratio, emoties, 

oordelen, angsten, verlangens en belemmerende patronen los kunt 

laten. Hier kun je je op neutrale wijze verbinden met de systemen 

waar je deel van uitmaakt: je familie, je bedrijf, je geboortegrond, je 

land en je cultuur, je geloof, het leven, de dood, daders, slachtoffers, 

yin en yang en andere voor jou belangrijke polariteiten.

Op ‘neutrale wijze’ betekent dat je de verbinding ervaart zonder dat 

je hierdoor van slag raakt, in bepaalde patronen schiet of allerlei 

verwachtingen van jezelf krijgt. Door je met deze systemen te 

verbinden, integreer je deze systemen in jezelf en kun je neutraler 

waarnemen.

Een andere manier om stilte te creëren komt uit het vakgebied van 
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de professionele intuïtieontwikkeling. Hierbij richt je je aandacht 

naar binnen en verbind je jezelf stevig vanuit je voeten met de 

aarde. Vanuit je kruin verbind je je met het universum. Vervolgens 

creëer je een ruime bubbel om je heen: jouw eigen energieveld, je 

persoonlijke ruimte. Je maakt deze ruimte helemaal van jou. Jouw 

sfeer, jouw kleur, jouw energie. Via een holle verbinding vanuit je 

stuitje met het middelpunt van de aarde laat je alle overtollige ballast 

los. Je laat gedachten en emoties los. Tenslotte laat je je leiden naar 

een stil plekje in jezelf, je innerlijke rustpunt.

Stap voor stap
Het ontwikkelen van je intuïtie is een proces, net als het leren van 

een nieuwe taal. Door het ontdekken van je intuïtie een experiment 

te noemen, geef je jezelf de gelegenheid om fouten te maken. Je 

laat verwachtingen en overtuigingen over hoe het zou moeten los. 

Experimenteren is een hele goede manier om de stemmetjes in jezelf die 

kritisch en perfectionistisch zijn gerust te stellen. Je ontwikkelt je intuïtie 

stap voor stap. Je kunt op verschillende manieren experimenteren.  

 y Experimenteer met één aspect

Zet je intuïtie eerst in op één aspect van je ondernemerschap, 

bijvoorbeeld alleen als je bezig bent met marketing. Op alle andere 

gebieden blijf je werken zoals je dat altijd hebt gedaan. Zo is je 

experiment overzichtelijk en behapbaar.

 y Experimenteer voor een bepaalde tijd

Een andere manier is om voor een bepaalde tijd te experimenteren, 

bijvoorbeeld één dag of een middag in de week. Dat tijdvak doe je 

niets behalve het volgen van je intuïtieve ingevingen.
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Het kan helpen om tijdens het experimenteren je intuïtieve 

ingevingen en signalen op te schrijven zodat je ze er later nog eens 

bij kunt halen. Terugkijkend zie je gemakkelijker wat je intuïtie je 

wilde vertellen. Soms komt het inzicht pas na een aantal maanden 

of zelfs jaren.

Kies op welk moment je je experiment gaat evalueren. Het is goed 

om hier een duidelijk moment voor vast te leggen, zodat je ratio 

duidelijk weet tot wanneer hij zich wat gedeisd moet houden. Om 

te bepalen of het luisteren naar je intuïtie heeft gewerkt, kun je de 

succesbrillen gebruiken.

 y Fysiek: Heb je minder stress? Hoefde je minder hard te werken?  

 Heb je meer resultaten behaald? Kreeg je hulp uit onverwachte  

 hoeken? Heb je meer geld verdiend?

 y Emotioneel: Ben je gelukkiger? Zit je lekkerder in je vel. Heb je  

 meer positieve en minder negatieve emoties?

 y Mentaal: Zijn je gedachtes positiever gericht? Zie je meer kansen  

 en oplossingen dan daarvoor? Ervaar je meer ruimte in je  

 gedachten?

 y Spiritueel/energetisch: krijg je meer voldoening uit wat je doet?  

 Voel je je afgestemd op een groter geheel? Heb je een idee dat je  

 een bijdrage levert aan een mooiere wereld?

Tot slot kun je je afvragen welke intuïtieve kanalen voor jou het 

beste werken en welke nog ontwikkeling vragen.
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Zelf aan de slag

Intuïtiedagboek
Vaak kun je op het moment zelf niet meteen zien wat de boodschap 
is van je intuïtie. Een intuïtiedagboek helpt je om meer te leren over 
de taal van je intuïtie.

1. Schrijf iedere dag op welke informatie je krijgt via de zes intuïtieve  

 kanalen. Pleeg hierin geen censuur, maar schrijf alle ingevingen,  

 beelden die je krijgt, sensaties in je lichaam, toevalligheden,  

 gevoelens en waarnemingen op. Je kunt ze koppelen aan een vraag  

 of probleem waar je mee zit. Je hoeft het nog niet te interpreteren  

 maar dat mag natuurlijk wel.

2. Lees na 1 week je aantekeningen door. Wat valt je op? Welke  

 signalen kun je nu duiden?

3. Lees na 1 maand je dagboek van de hele maand nog eens door.  

 Kun je zien wat de signalen betekenden? Welke effecten zie je  

 achteraf van bepaalde beslissingen die je hebt genomen?

4. Na 1 kwartaal bekijk je de informatie van de afgelopen drie  

 maanden. Herken je patronen? Zie je terugkerende signalen en  

 kun je hun betekenis herleiden?  
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SUCCESVERSNELLER 2



OVERGAVE
De grotere stroom 
in je bedrijf



HET GROTER GEHEEL

ZICH VORMEND IN MIJN BEDRIJF 

EEN STUWENDE KRACHT



Je missie
De impuls waarmee jij besloot je bedrijf te starten, is zo’n kracht. 

Deze impuls, jouw missie, kun je zien als een leverancier van DNA 

voor jouw bedrijf. Het DNA is terug te vinden in de onderstroom van 

je bedrijf. Zelfs als je bedrijf al 10, 20, of 50 jaar oud is. Door je missie 

helder te hebben, ontstaat een innerlijk kompas dat je helpt bij het 

nemen van beslissingen en het verbinden van individuele bijdragen 

zowel binnen je bedrijf als voor klanten, leveranciers en partners.

Je missie is gevoed door een ja of een nee: je wilde met je bedrijf 

iets voorkomen, tegengaan of vooral níet meer doen, of je bedrijf is 

ontstaan uit een verlangen om iets te creëren, een resultaat neer te 

zetten of een bepaalde droom te realiseren.

Als ondernemer ben je eigen baas. 
Jij bepaalt wat je doet, voor wie je 

het doet, wanneer je het doet en wat je doet. 
Maar er zijn grote krachten actief in je bedrijf, 
de economie en de natuur waar je gebruik 
van kunt maken. In plaats van te proberen 
alles te controleren en te beheersen, kun je 
surfen op deze grotere krachten. Dit levert je 
meer resultaat op met minder moeite.
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Gelukkig zit in iedere nee ook een ja. Is je bedrijf begonnen vanuit 

een negatieve energie, dan is het goed om je te verbinden met de 

positieve kant ervan. 

“Mensen kopen niet wat je doet, 
maar waarom je het doet.”

Simon Sinek

Wilde je bijvoorbeeld niet meer onder een baas werken, voel dan de 

kracht van het zelf creëren en je eigen leiderschap. Wilde je honger 

de wereld uit helpen? Verbind je dan met het voorzien van voedsel 

voor iedereen. Wilde je zorgen dat bedrijven hun personeel niet 

meer als nummertjes behandelen? Richt je dan op het zorgen dat 

bedrijven hun medewerkers als mensen gaan zien.

Zelf aan de slag 

Bedrijfsmissie
Het helder krijgen van je bedrijfsmissie vraagt om voelen, 
afstemmen en verbinden; meer dan nadenken, analyseren en 
beredeneren. Beelden en verhalen kunnen je hierbij daarom goed 
helpen. 

Op de volgende manieren kun je je missie helderder krijgen. Start 

bij allemaal met een moment waarin je verstilt en je aandacht naar 

binnen richt. Vanuit deze innerlijke stilte verbind je je vervolgens 

met je bedrijf, de oorsprong en de missie.
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1. Een moodboard

Kies allerlei beelden en combineer deze op een groot bord of vel 

papier. Eventueel kun je woorden toevoegen, maar ik adviseer 

om vooral met beelden te werken. Ook als je niet snapt waarom 

een beeld je aanspreekt, neem je het toch op in je moodboard.

Dit moodboard plaats je in een ruimte waar je vaak komt. 

Gedurende een aantal weken kijk je ernaar, laat het op je 

inwerken en vraag je je af wat het je wil vertellen over de missie 

van je bedrijf. Na een paar weken schrijf je op wat de essentie is 

van de missie van je bedrijf en haar oorsprong.

2. Een sprookje

Ga zitten met pen en papier (dit werkt beter dan achter de 

computer) en begin met schrijven “Lang lang geleden in een 

land hier ver vandaan …” en je laat het verhaal vanzelf ontstaan. 

Geef je over aan wat er uit je pen komt en pleeg geen censuur. 

Wees nieuwsgierig wat er ontstaat. Als je merkt dat het klaar is, 

leg je het sprookje weg.

Gedurende een paar weken lees je af en toe het sprookje weer. 

Je laat de elementen eruit op je inwerken zonder dat je heel hard 

gaat nadenken. 

Na een paar weken schrijf je op wat het sprookje je wilde 

vertellen over de missie en oorsprong van je bedrijf.

3. Een metaforisch beeld

Sluit je ogen en vraag je intuïtie om een beeld te geven van je 

levensmissie. Wees open en nieuwsgierig naar wat er komt. Je 

gaat mee met de eerste flits of vage beeld. Je onderzoekt de 

vorm, de kleur, de structuur. Misschien dat het beweegt, of dat er 

geluid of een gevoel bij hoort. Stel het interpreteren en oordelen 
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nog even uit. Zoom eventueel wat uit en onderzoek in welke 

omgeving het beeld zich bevindt. Je kunt ook inzoomen op een 

detail van het beeld. Je kunt je afvragen welk deel van het beeld 

over het bedrijf gaat, welk deel over de klanten, welk deel over 

de medewerkers en welk deel over jou. Je kunt ook vragen wat 

de essentie van het beeld is. Zo verdiep je de informatie.

Open je ogen weer en maak een tekening van wat je hebt gezien. 

Ook als het niet heel duidelijk was en je niet kunt tekenen, leg 

je het toch vast op papier in vormen en kleuren. Tijdens het 

vastleggen kan er nieuwe informatie bijkomen. 

Hang deze tekening in een ruimte waar je veel komt en laat 

hem op je inwerken. Na een paar weken schrijf je op wat het 

metaforische beeld je wil zeggen over de missie en oorsprong 

van je bedrijf. 

De keerzijde van de medaille
Vaak richt een missie zich op één (positief) aspect van de 

werkelijkheid. Deze focus sluit automatisch ook iets uit. Het 

duidelijkst is dit uit te leggen aan de hand van organisaties die als 

missie hebben om iets de wereld uit te helpen. Heel veel goede 

doelen richten zich bijvoorbeeld op het bestrijden van een ziekte, 

armoede of milieuvervuiling. Ook bij ondernemers zie je mensen 

die vol passie hun bedrijf richten op het oplossen van misstanden 

op de werkvloer, het terugdringen van het gebruik van fossiele 

brandstoffen, of het helpen van ondernemers in verre landen om 

uit de armoede te komen. Dit zijn hele mooie initiatieven en de 
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wereld heeft dit soort ondernemers en organisaties nodig, maar 

door je alleen op deze positieve missie te richten zeg je eigenlijk 

dat er geen plek mag zijn voor misstanden, fossiele brandstoffen of 

armoede, terwijl de werkelijkheid laat zien dat die er wel degelijk 

zijn.

In het licht
Door het uitsluiten van bepaalde aspecten van de werkelijkheid zal je 

ervaren dat het systeem waarin je opereert er alles aan gaat doen om 

datgene wat jij met je bedrijf buitensluit weer in te sluiten. Hierdoor 

kan het zijn dat je in je bedrijf veel last hebt van ziekte of verloop. 

Of je hebt moeite met rondkomen van het geld dat je verdient. Het 

kan ook zijn dat je verwikkeld bent in veel energieverslindende 

activiteiten en geen resultaten boekt.

Mijn ervaring is dat ieder bedrijf iets uitsluit. Daar ontkom je niet 

aan. Hoe meer je je bewust bent van deze andere kant van de 

medaille en in staat bent om deze in het licht te zetten, hoe meer 

energie er vrijkomt om je missie uit te voeren. In het licht zetten 

gaat niet over goedkeuren of er blij mee zijn. Je hoeft ook niet 

plotseling wat anders te gaan doen met je bedrijf. De uitnodiging 

is om er ‘ja’ tegen te zeggen. Kun je erkennen dat ook die aspecten 

bij de werkelijkheid en dus ook bij jouw bedrijf horen? Zonder 

die misstanden, die ziekte of de armoede zou jouw bedrijf geen 

bestaansrecht hebben. Ook die kant van de medaille is daarom 

diep verbonden met jouw missie.
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Ondernemen is niet alleen maar moeiteloos

Met mijn bedrijfsnaam, Intuïtief Ondernemen en de slogan “Moeiteloos 

succesvol” sluit ik tal van zaken uit. Met de term ondernemen, sluit 

ik namelijk werknemerschap uit, met intuïtief sluit ik de ratio uit, met 

succesvol sluit ik falen uit en met moeiteloos sluit ik uit dat het soms best 

zwaar kan zijn.

Een keer schreef ik een blog over een wandeltocht die me veel moeite 

had gekost en ook veel voldoening had gegeven. Ik vergeleek dit met 

het ondernemen waarin je soms ook hard moet werken om iets te 

bereiken en dat niet alles moeiteloos gaat. Een klant van mij reageerde 

hierop dat ze het zo fijn vond dat ik dit had geschreven, omdat ze bij mij 

het idee had dat ondernemen niet moeilijk mocht zijn. Dit werkte voor 

haar beperkend. Nu ik ook het moeizame had ingesloten, kon zij zich 

meer met mij en mijn coachingsaanpak verbinden. Ook met de andere 

woorden uit mijn naam en slogan ben ik bewust bezig geweest om de 

andere kant in te sluiten. 

Zelf aan de slag

Insluiten
Ook in jouw bedrijf sluit je zaken uit. Misschien heb je al een idee 
wat dat is. Wellicht dat je dat nog niet helder hebt. Door je te 
verbinden met dat wat je uitsluit, zal er meer potentie in je bedrijf 
beschikbaar komen.

50



1. Vraag jezelf af wat het is dat jij uitsluit met je bedrijf. Als je dit  

 niet helder krijgt, geeft het niet. Dan doe je de volgende stappen  

 zonder dat je precies helder hebt wat het is dat je uitsluit.

2. Sluit je ogen en neem de tijd om rustig te worden. Haal 3x diep  

 adem en ontspan bij het uitademen.

3. Stel je een persoon, symbool of figuur voor die representant staat  

 voor dat wat jij met je bedrijf uitsluit, waar je misschien zelfs  

 tegen vecht. Wees nieuwsgierig naar wat er verschijnt. Je hoeft  

 het niet te snappen. Als je niks ziet, kan het zijn dat je iets voelt  

 of weet. Dat is ook goed.

4. Kijk naar deze persoon, dit symbool of figuur en haal een paar  

 keer adem.

5. Zeg dan in jezelf tegen deze persoon “ik zie je” en neem waar wat  

 er in je gebeurt.

6. Zeg vervolgens “je hoort erbij” en neem weer waar.

7. Zeg tenslotte “door jou heeft mijn bedrijf bestaansrecht”

8. Neem de tijd om waar te nemen wat er gebeurt. Adem  

 rustig door. 

Het systeemgeweten
De kracht die zorgt voor het ‘heel’ houden van systemen wordt 

in het systemisch gedachtegoed het systeemgeweten genoemd. 

Het systeemgeweten zorgt voor het overleven van het systeem als 

geheel, zo ook binnen jouw bedrijf. ‘Gaten1’ die in het systeem zijn 

ontstaan doordat iets wordt buitengesloten of ooit is buitengesloten 

worden gevuld. Ook zorgt het systeemgeweten ervoor dat gaten die 

zijn ontstaan door een disbalans in geven en nemen worden gevuld. 

1 De term gaten in relatie tot het systeemgeweten komt van Jan Jacob Stam
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Een affaire met verstrekkende gevolgen

Hij had een goedlopend hoveniersbedrijf. De financiën waren op orde 

en zijn bedrijf groeide gestaag. Er was echter een leidinggevende 

in zijn bedrijf waar hij continu mee botste. Wat hij ook probeerde, ze 

kregen de spanning niet uit de lucht. In een opstelling werd duidelijk 

dat er een derde persoon bij betrokken was waar ze beiden sterk 

mee verbonden waren. Met tranen in zijn ogen vertelde hij dat zijn 

vrouw een buitenechtelijke relatie had gehad met deze medewerker 

en dat zijn vrouw een aantal jaar daarna was overleden. Hij dacht dat 

hij dit inmiddels wel een plek had gegeven, maar nu zag en voelde 

hij dat hij het eigenlijk had weggestopt en had genegeerd. Hij moest 

deze gebeurtenis erkennen en een plek geven in zijn leven en in de 

geschiedenis van zijn bedrijf.

Gaten
Het systeemgeweten werkt door in alle delen van het systeem. In 

het geval van je bedrijf: de eigenaar, de medewerkers en ook in de 

producten en diensten. Leden van het systeem worden als het ware 

in de gaten gezogen. Ze gaan bepaald gedrag vertonen of ervaren 

bepaalde gevoelens die niet van zichzelf zijn, maar die ontstaan 

doordat het systeemgeweten hen als het ware in dienst neemt om 

een verstoring in het systeem zichtbaar te maken. Op deze manier 

veroorzaakt het systeemgeweten patronen en problemen in je bedrijf 

die je niet verwacht en ook niet altijd kunt verklaren. Bovendien zijn 

ze ook niet op te lossen door op een mechanische manier naar een 
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bedrijf te kijken. Met een organisatieopstelling of een systemische 

manier van kijken, kun je deze patronen wel ontrafelen en de 

werkelijke oorzaak van een probleem in je bedrijf ontdekken.

“De grote ziel beweegt 
slechts in een richting 

en dat is om dat te verenigen 
wat gescheiden is.”

Bert Hellinger

Magnetisch veld
Het systeemgeweten is dus iets groters dat de delen van een systeem 

overstijgt. Het is als het ware iets dat actief is tussen de delen 

van het systeem en dat er onbewust invloed op uitoefent. Deze 

invloed is te vergelijken met de invloed van een magnetisch veld 

op ijzervijlsel. Het vijlsel neemt bepaalde vormen en patronen aan 

zonder dat je ziet hoe dit komt. Als de magneet beweegt, verandert 

ook het patroon en de positie van de ijzervijlseldeeltjes. Als je wilt 

begrijpen waarom het ijzervijlsel doet wat het doet en als je er 

invloed op wilt, zal je de magneet en de magnetische krachten 

moeten begrijpen.

Het is dus zinvol om in het geval van onverklaarbare problemen of 

juist bij onverklaarbare successen te kijken naar de onderliggende 

oorzaak. Zo kun je problemen bij de wortels aanpakken en zijn de 

oplossingen duurzamer. In het geval van successen kun je zo de 

sleutel tot je succes leren kennen waardoor je deze in de toekomst 

bewuster in kunt zetten.
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Academie voor Intuïtief Coachen als afleiding

Op een gegeven moment heb ik de Academie voor Intuïtief Coachen 

opgericht. Hiermee zou ik coaches helpen om intuïtiever te werken en 

te ondernemen. Alle activiteiten van Intuïtief Ondernemen zou ik hierin 

onder brengen. Ik zou coaches en trainers opleiden en zo een netwerk 

van intuïtieve coaches realiseren. Het liep echter niet zoals ik zou willen. 

Het was moeizaam, klanten kwamen mondjesmaat en ik was hard aan 

het werk.

Tegelijkertijd kon ik geen afscheid nemen van de website van Intuïtief 

Ondernemen. Ik hield hem gewoon nog aan. Ik wist niet waarom. 

Tijdens een organisatieopstelling werd me heel duidelijk dat de 

Academie voor Intuïtief Coachen een zijpad was, een afleiding van de 

kracht en flow die in Intuïtief Ondernemen zat. Toen kon ik voelen dat 

mijn bedrijf Intuïtief Ondernemen een organisme was met een eigen 

ziel, richting en kracht. Ik hoefde hier alleen maar op aan te haken en 

geen ‘rare’ dingen bedenken die hier niet bij pasten. Meteen heb ik 

de Academie gestopt en ben ik al mijn energie weer gaan stoppen 

in Intuïtief Ondernemen. Klanten stroomden binnen, nieuwe diensten 

kwamen als vanzelf op mijn pad en zelfs vanuit het buitenland ontstond 

interesse in wat ik deed. Dit was duidelijk de richting van mijn bedrijf, 

ongeacht wat ik kon bedenken of wat ik wilde.

Je bedrijf als levend organisme
De metafoor van een bedrijf als een machine wordt nog veel gebruikt 

en bepaalt in hoge mate de manier waarop managers, maar ook 

ondernemers leiding geven aan hun bedrijf: je stopt er grondstoffen 
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in en er komt een product uit. Je kunt de verschillende aspecten van 

het proces meten en als de metertjes te ver uitslaan, draai je aan een 

knop en zie je het resultaat.

In deze tijd gaat deze metafoor niet meer op. We hebben de grenzen 

bereikt van wat er mogelijk is aan procesoptimalisatie, knoppen 

draaien en excelsheetmanagement. De metafoor die in deze tijd veel 

meer potentie heeft, is die van een levend organisme. Een bedrijf is 

dan niet iets wat je kunt besturen of controleren en je kunt niet aan 

verschillende knoppen draaien om het beter te laten gaan.

Hoe zou het zijn als je jouw bedrijf als een levend organisme ziet? 

Met zijn eigen wil, richting en ritme? Wat zou er gebeuren als je dit 

organisme leidend laat zijn bij de beslissingen die je neemt?

Emergent gedrag
Neem een kolonie mieren of een zwerm vogels. Deze bewegen zich 

als één organisme. Het is niet duidelijk wie of wat de leiding heeft en 

toch ontstaan er gezamenlijke resultaten en zorgt het geheel ervoor 

dat het systeem overleeft. Daarnaast heeft het geheel bepaalde 

eigenschappen en gedragingen die los staan van de individuen. Dit 

emergente gedrag zorgt ervoor dat het organisme iets kan dat de 

individuele leden ervan niet kunnen.

Een bedrijf is een open systeem van relaties en verbindingen. Het past 

zich continu aan en is continu in beweging. Net als een organisme 

heeft een bedrijf een ziel, een bewustzijn, iets dat de som der delen 

overstijgt. Dit is iets dat lastig vast te pakken is, omdat het niet vast 

te leggen is in organogrammen, cultuurnormen. Het is meer iets 

waar je contact mee kunt maken en waar je je als ondernemer op 

af kunt stemmen. Wat zou er gebeuren als je het vanuit zichzelf 
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ontvouwende gedrag van je bedrijf gaat benutten in plaats van het 

proberen te sturen en tegen te houden?

Gedragen door een grotere stroom
Bij mezelf en bij klanten heb ik gemerkt dat de metafoor van een 

bedrijf als levend organisme waarbij je als ondernemer de richting 

van het grotere geheel volgt, een lastige is. Alles wat we hebben 

geleerd en alle gemeenschappelijke overtuigingen zijn gebaseerd op 

het idee dat de wereld maakbaar is: als je aan de juiste knoppen 

draait en hard werkt, kun je alles bereiken wat je wilt. Zelfs de 

esoterische stromingen gaan ervan uit dat als je positief denkt en je 

afstemt op je doel, dit zich dan manifesteert.

Er ontstaat heel veel ruimte en energie als je je overgeeft aan het 

organisme dat jouw bedrijf is en vanuit een afstemming daarmee 

vorm geeft aan je bedrijf. Natuurlijk moet je dan nog steeds acties 

ondernemen, maar ze worden gedragen door een grotere stroom, 

waardoor ze meer als vanzelf gaan en als passend voelen bij jou en 

je bedrijf.

Zelf aan de slag 

Contact maken met het organisme van je bedrijf
Je kunt de volgende stappen voor jezelf doorlopen of met een 
aantal collega’s. De stappen zijn heel geschikt om te doen tijdens 
een sessie om doelen te stellen of (gezamenlijk) richting te bepalen.
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1. Ga rustig zitten en richt je aandacht naar binnen. Sluit je ogen en  

 neem je ademhaling waar. Op iedere uitademing laat je spanning  

 die er nog in je lijf is los en laat deze afvloeien via je voeten de  

 aarde in. Laat alle gedachten voorbij drijven als wolken in de lucht.

2. Stel je nu voor dat je bedrijf een levend organisme is. Wees  

 nieuwsgierig hoe het zich aan jou toont. Misschien neem je wel  

 een vorm waar, een kleur, een geluid. Adem rustig door en sta  

 open voor alles wat je waarneemt.

3. Verbind je met dit organisme. Doe dat op een manier die bij jou  

 past. Je kunt je letterlijk via een soort lijntje verbinden. Je kunt  

 als een soort berijder op de rug van het organisme gaan zitten. Je  

 kunt het aanraken. Ontdek wat voor jou goed werkt.

4. Vraag je nu af wat de eerst volgende stap is waar dit organisme  

 heen beweegt. Wat wordt er nu van jou of van jullie gevraagd?  

 Welke actie of juist niet-actie is nu aan de orde?

5. Maak eventueel contact met de richting of het doel waar het  

 organisme naartoe beweegt. Wellicht dat je een beeld krijgt, een  

 metafoor of symbool. Of misschien hoor je iets, voel je iets of  

 krijg je een intuïtieve ingeving over de richting. Wees nieuwsgierig  

 en sta open.

6. Als je bovenstaande stappen met collega’s hebt gedaan, kun je nu  

 de ervaringen met elkaar delen. Is er een rode draad? Waar liggen  

 de overlappen en waar de verschillen?

7. Wellicht zijn het verschillende beelden van hetzelfde. Het kan  

 ook zijn dat het gekleurd is door iemands eigen aandeel in de  

 richting. Het gaat niet om goed of fout. Het gaat om het delen van  

 de beelden, metaforen en gevoelens. Geef het ook de tijd. Vaak  

 komt er een paar dagen later nog inzicht over wat er naar voren  

 kwam in de oefening. 
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SUCCESVERSNELLER 3



GELD
Uiting van 
dankbaarheid en liefde



LIEFDESSTROOM BEWEEGT 

TUSSEN GEVEN EN NEMEN 

VORM KRIJGEND IN GELD



Vertroebeling
In de meest zuivere vorm is geld liefde. Liefde van jou voor jouw 

klanten en van jouw klanten voor je bedrijf en jouw werk en de 

liefde van jou voor je leveranciers en hun werk en hun liefde voor 

dat van jou. Maar zodra mensen in contact komen met geld, ontstaat 

er vertroebeling. We projecteren onze overtuigingen en verlangens 

op geld waardoor het lijkt alsof geld verre van simpel en zuiver is. 

In wezen is geld iets heel simpels en 
zuivers. We hebben geld bedacht 

zodat we in onze behoefte kunnen voorzien 
door van anderen producten of diensten te 
nemen zonder dat we iets concreets terug 
hoeven te geven. Het is in het leven geroepen 
omdat ruilhandel niet altijd handig was. 
Dan moet je wel een hele uitgebalanceerde 
klantenkring hebben die precies die diensten 
en producten leveren die jij en je medewerkers 
nodig hebben in je leven. Geld is dus een 
hele handige manier om nemen en geven in 
balans te brengen.
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Ook je familieverleden en de oorsprong van het geld dat je verdient 

spelen een rol in je relatie tot geld.

Zelf aan de slag 

Wat is geld voor jou?
We hebben allemaal ideeën over geld: lessen die we over geld 
hebben geleerd; waarheden die we hebben meegekregen en 
collectieve overtuigingen. Het is zinvol om deze voor jezelf bewust 
te maken.

1. Maak een lijstje waarop je opschrijft wat geld voor jou is. Doe  

 dit in de volgende vorm (je bepaalt zelf het aantal regels dat je  

 opschrijft): Geld is ...

  Geld is ...

  Geld is ...

2. Als je klaar bent, neem dan nog 5 minuten de tijd om nog meer op  

 te schrijven. Vaak komen er dan nog een aantal diepere aannames  

 en overtuigingen over geld naar boven.

3. Pas als je jouw lijstje helemaal af hebt, ga je verder. Onderaan  

 deze pagina staat het vervolg van deze opdracht. 

Je overtuigingen
Je hebt overtuigingen over geld die ontstaan zijn door je ervaringen 

met geld in je jeugd en de verhalen van je ouders over geld. De 

eigenschappen die je geld daardoor bent gaan toedichten, zitten 

als een soort laag om de zuivere energie van geld heen. Hiermee 

Vervang nu ‘Geld is...’ door ‘Ik ben...’. 
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heeft geld voor jou een bepaald gezicht en kleur gekregen. Dit kan 

ondersteunend zijn voor jou als ondernemer of juist belemmerend. Zo 

hoorde ik vroeger bijvoorbeeld altijd dat de buurman zo’n vreselijke 

man was. Hij verdiende veel geld en dit heb ik onbewust aan elkaar 

gekoppeld. Rijke mensen zijn vreselijk. Dit was een overtuiging die 

ik met me mee droeg en mijn relatie met geld beïnvloedde. Het 

kan ook zijn dat je het vroeger heel rijk hebt gehad, maar warmte 

en aandacht miste. Dan kun je veel geld associëren met kil en 

afstandelijk en doe je er alles aan om dat niet te krijgen.

Weet dat je hier invloed op hebt. Door te onderzoeken waar jouw 

overtuigingen vandaan komen en deze te transformeren, kun je een 

andere relatie met geld krijgen.

Je familieverleden
Naast je zelfontwikkelde overtuigingen wordt je relatie met geld ook 

beïnvloed door de rol van geld in jouw familie. Dit gebeurt soms 

heel bewust doordat je bijvoorbeeld weet dat je grootouders in grote 

armoede hebben geleefd. Vaker is de invloed onbewust en weet je 

niet waardoor je een bepaald gevoel hebt bij geld.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in jouw familiesysteem een 

groot geheim is geweest in relatie tot geld. Misschien heeft jouw 

overgrootvader wel geld gestolen van de Joden in de Tweede 

Wereldoorlog en heeft hij dit vervolgens gebruikt om een bedrijf 

te starten, maar was niemand hiervan op de hoogte. Dit geheim 

heeft een grote impact op een familiesysteem en kan er ook voor 

zorgen dat jij moeite hebt om geld te ontvangen voor je diensten of 

producten. Je wordt hiermee als het ware in het gat gezogen dat in 
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het systeem is ontstaan doordat deze misdaad van jouw voorouder 

het daglicht niet mocht zien.

Of een familielid heeft in relatie tot geld veel geluk gehad. Hij 

is bijvoorbeeld een bedrijf gestart dat al snel succesvol werd. 

Vervolgens verkocht hij het voor veel geld, waarmee hij weer een 

nieuw bedrijf startte waarbij hij net op het juiste moment het juiste 

product op de markt bracht. Zo kon hij heel gemakkelijk en soepel 

weer veel geld verdienen. Het kan zomaar zijn dat jij als het ware 

kunt meeliften op deze ‘geluk energie’ en ook in jouw bedrijf merkt 

dat je vrij moeiteloos geld kunt verdienen.

De oorsprong van geld
Tenslotte kan geld zelf ook een bepaalde lading mee hebben 

gekregen, waardoor de zuivere energie vertroebeld is. De manier 

waarop het geld is verkregen, bepaalt wat je met dit geld kunt doen 

en op welke manier. Je kunt bijvoorbeeld geld erven dat jarenlang 

in de familie is gespaard en door zuinig te leven is vergaard. Dit 

geld heeft de kleur van zuinigheid en zorgvuldigheid. Dit heeft zijn 

invloed op wat je met dit geld kunt doen. Als je het roekeloos en 

onnadenkend uitgeeft, zal je merken dat dit problemen oplevert.

Je leest ook vaak dat mensen die een loterij hebben gewonnen het 

geld snel weer kwijt zijn of dat ze heel ongelukkig zijn geworden 

van het geld. De lading van dit geld is dat het plotseling bij jou 

is gekomen, zonder dat je er echt ‘recht’ op had. Je hebt er niks 

voor gedaan anders dan een lot kopen. Deze energie van geluk en 

vluchtigheid kleeft aan dit geld en dit beïnvloedt wat jij met dit geld 

kunt doen.
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Het geld in jouw bedrijf komt ook ergens vandaan. Deze oorsprong 

beïnvloedt jou en je bedrijf. Allereerst gaat dit over je klanten die 

geld betalen voor de waarde die je levert. Hierbij zijn klanten uit het 

verleden net zo belangrijk als de huidige klanten. Sterker nog, als 

het niet duidelijk is wie de klanten in het verleden waren en waar 

het geld vandaan kwam, heeft dit mogelijk een sterkere invloed 

dan het geld van de huidige klanten. Als je producten levert aan de 

wapenindustrie of tabaksindustrie kleeft er een andere smaak aan 

het geld dan dat je klanten gezondheidsinstellingen of alleenstaande 

moeders zijn. Zo zal zwart geld een andere sfeer creëren dan 

subsidiegeld en zal geld verdiend met een oneerlijk gewonnen 

aanbesteding een andere invloed hebben dan geld dat met een 

crowdfunding-campagne is opgehaald.

Naast het geld van je klanten is ook het geld van investeerders of 

oprichters van invloed op je bedrijf. De oorsprong van hun geld 

en de manier en reden waarom ze het in het bedrijf geïnvesteerd 

hebben, bepaalt mede de mogelijkheden in je bedrijf en de kans op 

succes.

Vrij geld
Met haar bedrijf doorbreekt ze patronen in de huidige economische 

systemen. Op diverse vlakken stimuleert en ondersteunt ze mensen, 

bedrijven en overheden om vanuit een nieuw wereldbeeld zaken 

te doen en de economie te stimuleren. Ze merkt dat het lastig is om 

opdrachten te krijgen. Iedere keer als ze geld krijgt vanuit bijvoorbeeld 

een overheid, zit hier een lading op van de oude economie.  
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 Soms letterlijk doordat ze bepaalde resultaten moet realiseren die 

niet passen bij het nieuwe wereldbeeld wat ze wil creëren. Soms is de 

lading niet zo direct zichtbaar, maar voelt ze in haar bedrijf dat ze niet 

de vrijheid heeft om die activiteiten te ontplooien die echt nodig zijn om 

een nieuw systeem te creëren.

Ze heeft besloten om een stichting op te richten waar ze mensen, 

ondernemers en overheden uitnodigt om ‘vrij geld’ aan te schenken. 

Dit is geld dat geen oormerk, doel of resultaatverplichting heeft. De 

mensen die het geld storten, steunen haar werk, profiteren er soms 

ook van en geloven in het nieuwe wereldbeeld. Ze storten het geld 

zonder er een lading aan mee te geven. Hierdoor kan ze de dingen 

doen die ze moet doen om het nieuwe wereldbeeld werkelijkheid te 

laten worden. Het vrije geld geeft haar alle ruimte om keuzes te maken 

die in lijn zijn met haar doel en niet met de lading die de gever van het 

geld eraan mee heeft gegeven.

Zelf aan de slag 

Je overtuigingen over geld ombuigen
Door je belemmerende overtuigingen over geld om te buigen, 
creëer je meer ruimte voor jezelf en voor je bedrijf om succesvol te 
zijn. De volgende stappen helpen je daarbij.

1. Bepaal de 3 belangrijkste belemmerende overtuigingen die jij  

 over geld en geld verdienen hebt ontwikkeld. Schrijf deze op.  

 Rijke mensen zijn vreselijk, was bijvoorbeeld mijn overtuiging.

2. Bepaal vervolgens het tegenovergestelde van deze overtuigingen.  
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 “Rijke mensen zijn fantastisch” zou het tegenovergestelde  

 kunnen zijn, maar ook “het is goed om veel geld te verdienen”  

 of “ik ben een goed mens ongeacht hoeveel geld ik verdien”.  

 Maak deze zin zo bondig, krachtig en positief mogelijk. Dit is  

 wat we een affirmatie noemen, een gedachte die je door  

 herhaling gaat geloven en waar je naar gaat leven. Deze  

 overtuiging gaat zich daardoor steeds meer in je leven  

 manifesteren. 

3. Zeg deze krachtige zinnen of affirmaties iedere dag een paar  

 keer (hardop) tegen jezelf. Je zult merken dat je anders tegen  

 geld en geld verdienen aan gaat kijken. 

4. Je kunt de affirmaties ook op briefjes schrijven en op verschillende  

 plekken in je huis ophangen. Het werkt ook heel goed om van  

 een affirmatie een wachtwoord te maken dat je regelmatig in  

 moet tikken. Voor mij zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn  

 Rijk1sGoed!; met leestekens voor de veiligheid. 

Een gezonde relatie met geld
Als ondernemer is het van groot belang dat je een gezonde relatie 

met geld hebt. Ondernemen gáát over geld. Anders noemen we 

het een hobby, vrijwilligerswerk of liefdadigheid. Het kenmerk van 

ondernemen, is dat je geld verdient met de waarde die je toevoegt 

voor je klanten en daarmee voor de wereld.

Een gezonde relatie met geld uit zich in een gezonde stroom van 

geld in, door en uit je bedrijf. Het is zoals ademhalen. Als in dit 

proces haperingen zitten of als geld ergens blijft hangen, dan houd 

je het niet lang vol.
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Een simpel voorbeeld van een ongezonde geldrelatie is dat er niet 

genoeg geld binnenkomt in het bedrijf waardoor je er nauwelijks 

een inkomen uit kunt halen. Of je merkt dat je continu gespannen 

bent als het over geld gaat, dat je aandacht hier continu op gericht 

is. Ook kan het zijn dat de spaarpot in je bedrijf te groot is ten 

opzichte van de risico’s die ermee afgedicht moeten worden. Dan 

stroomt het geld niet vrij door je bedrijf maar blijft het hangen.

Geld hoort erbij
Er zijn veel meer factoren die van belang zijn voor een goedlopend 

bedrijf dan hoeveel geld er in en uit gaat. Van alle succesbrillen, kijkt 

alleen de materiële succesbril naar geld als vorm van succes. Maar 

als je geen aandacht hebt voor het geld en het zelfs wegduwt omdat 

je geld een vervelend aspect van het ondernemerschap vindt, zal je 

bedrijf niet lekker lopen. Uiteindelijk heb je op heel veel plekken in 

je bedrijf met geld te maken. Je betaalt geld aan je leveranciers, je 

krijgt geld van je klanten, je haalt geld uit je bedrijf voor je eigen 

levensonderhoud en betaalt geld aan je medewerkers voor hun 

levensonderhoud. Zonder deze geldstroom bestaat je bedrijf niet. De 

stroom van geld in je bedrijf is het bloed dat alle delen van je bedrijf 

van belangrijke voedingsstoffen en energie voorziet.

Om het in systemische termen te zeggen: geld hoort bij het systeem 

van je bedrijf. Door geld uit te sluiten, maak je het systeem zwakker. 

Bovendien zal het systeemgeweten er alles aan doen om compleet te 

zijn en geld weer in te sluiten. De manier waarop het systeemgeweten 

dit doet, is iedere keer anders maar gaat altijd gepaard met spanning 

en gedoe. Het kan zijn dat je klanten je gaan wijzen op de hoge prijs 

van je dienst of dat je medewerkers overstappen naar een ander 
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bedrijf vanwege hun salaris. Het kan ook zijn dat er überhaupt geen 

nieuwe klanten komen of dat je financieel wordt bedrogen.

Kom je gedoe tegen in je bedrijf op financieel gebied dan is het 

zinvol om bij jezelf te kijken of je geld helemaal hebt ingesloten.

Geld wil stromen
Geld is van niemand en van iedereen. Jij bent de tijdelijke houder 

van het geld. Omdat geld een ruilmiddel is, is het altijd bij je totdat 

je het weer hebt ingeruild voor iets wat voor jou van waarde is. 

Geld wil in beweging zijn. Het wil stromen. Zodra we ons geld toe-

eigenen, ontstaat stagnatie en vertroebeling.

Zodra je je aandacht richt op het vergaren en bewaren van geld als 

doel op zich, zal dit spanning opleveren die zich op verschillende 

manieren kan uiten. Je kunt het gaan merken in de relaties die je 

hebt, aan je mentale en fysieke gezondheid of aan het succes van je 

bedrijf. Bedrijven en mensen die geld als een doel zien en niet als 

een middel, functioneren moeizamer. Door je aandacht te richten 

op de waarde die je toe wilt voegen aan de wereld en geld als een 

hulpmiddel te zien om dat te doen, kan het gaan stromen en kun je 

jezelf vrijer voelen ten opzichte van geld.

Dit betekent niet dat je nooit veel geld kunt verdienen of niet veel 

geld op de bank kunt hebben. Het gaat om je intentie en de houding 

die je hebt ten opzichte van geld. Het kan zeker heel passend zijn 

om veel geld te verdienen. Door in dat geval zelf ook veel geld uit 

te geven, blijft het stromen. Daarnaast is het soms nodig om een 

flink bedrag te sparen dat je vervolgens kunt gebruiken voor een 

grote investering die je moet doen, om met je bedrijf de waarde te 
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kunnen toevoegen die je wilt toevoegen. Ook is het als ondernemer 

zinvol om een financiële buffer te hebben waardoor je vrijer bent 

om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het wel of niet in zee 

gaan met een bepaalde klant.

Zodra het oppotten van geld echter een doel op zich wordt en je 

steeds meer geld wilt verzamelen, ontstaat stagnatie en verstoring 

van de vrije energie van geld. Hierdoor ontstaat er gedoe in je bedrijf 

of in je privéleven.

Succesangst overwinnen
Het is misschien raar, maar ik kom vaak tegen dat ondernemers 

bang zijn om succes te hebben. In eerste instantie hebben ze het 

dan over faalangst en dat ze bang zijn dat het niet goed gaat. Als ik 

echter doorvraag, blijken ze nog banger te zijn dat het wel succesvol 

wordt. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag.

Bang dat succes minder vrijheid betekent
Wellicht ben je bang dat je de vrijheid verliest als je meer klanten 

krijgt en het drukker wordt. Deze angst weerhoudt je er onbewust 

van om meer klanten aan te trekken. Dit uit zich vaak in weinig 

actie ondernemen, blijven hangen in het maken van plannen, maar 

ook in het juist heel veel actie ondernemen, maar net niet de juiste.

Jezelf als niet succesvol zien
Een andere oorzaak is dat succesvol zijn en in de flow mooie dingen 

bereiken niet past bij je zelfbeeld en eigenwaarde. Je hebt in het 

verleden geleerd dat je niet uitblinkt, dat je middelmatig bent of dat 

succes niet voor je is weggelegd. Onbewust hou je dit zelfbeeld in 
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stand door het succes tegen te houden. Dit kan zich uiten door het 

blijven plannen maken in plaats van actie ondernemen of het zeer 

voorzichtig en bescheiden positioneren van jezelf en je bedrijf.

Geremd door je familiesysteem
Een andere reden voor succesangst ligt in het familieverleden. Als 

kind van je ouders en voorouders neem je soms een last op je of 

herhaal je onbewust een patroon dat in vorige generaties is ontstaan. 

Je bent dan in de onderstroom loyaal aan een voorouder.

Deze loyaliteit kan over verschillende zaken gaan. Zo kan het 

zijn dat je voorouders geen succes konden hebben vanwege de 

omstandigheden waarin ze leefden. Ook kan het zijn dat ze wel 

succes hadden, maar dat ze hieraan ten onder zijn gegaan. Of 

je voorouders werden uitgestoten vanwege het feit dat ze succes 

hadden.

Als dit in jouw familie weg is gestopt, geen plek heeft gekregen 

of niet zichtbaar is dan kan het zomaar zijn dat dit jou vanuit de 

onderstroom beïnvloedt en zo het succes van je bedrijf belemmert.

Het kan ook zo zijn dat je onbewust deze last, teleurstelling of 

zwaarte met je mee draagt. Dit uit zich in het feit dat jij met je bedrijf 

moeite hebt om vooruit te komen, groter te worden, de dingen te 

doen waar jij blij van wordt of moeiteloos geld te laten stromen. Je 

merkt dat je hard moet werken en weinig resultaat bereikt of dat 

je tegenslag na tegenslag tegenkomt. Het kan ook zijn dat je het 

moeilijk vindt om een eerlijke, goede (vaak hogere) prijs te vragen 

voor je diensten of producten. Een andere uitingsvorm is dat je blijft 
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hangen in activiteiten die je niet echt verder helpen. Je blijft aan het 

‘rommelen’, maar zet niet echt de stap naar groei (op welk gebied 

dan ook).

Wie moet je verraden om succesvol te zijn?
Wil je loskomen van je familieverleden en succes omarmen en 

groeien en bloeien met je bedrijf, dan vraagt dit om deze voorouders 

in je hart in te sluiten en er tegelijkertijd los van te komen. Het vraagt 

van je dat je erkent dat je verbonden bent en dat je je blijkbaar hebt 

laten tegenhouden door wat zij hebben meegemaakt. Vervolgens 

vraagt het om je los te maken hiervan en de last en zwaarte bij hen 

te laten.

Dit kan voelen als verraad. Met name het kleine kind in je dat ooit 

onbewust de taak op zich genomen heeft om loyaal te blijven aan 

deze voorouders zal verraad moeten plegen. Dit kan daarom ook 

best een heftige stap zijn en tegelijkertijd is het nodig. Je helpt er 

niemand mee om het lot van je voorouders bij je te dragen en te 

herhalen.

Loyaliteit aan voorouders
zorgt voor plafond aan de prijs

Ze bewoog op een lijn op de grond tussen een lagere en hogere prijs 

zoekend naar het optimum. Haar lichaam leidde haar voorbij de hoge 

prijs, maar hier haperde ze. Ze voelde zich schuldig naar de lage prijs, 

alsof ze hem verraadde door verder te lopen. Het was duidelijk  
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 dat dit niet ging over de prijs, maar dat deze stond voor een 

familielid of –leden die niet konden gaan staan voor wat ze waard 

waren. Hierdoor werd ze belemmerd om een juiste prijs te vragen. 

Toen ze zei “Ik kies voor overvloed, ook al konden jullie het niet. Ik 

doe het wel!”, ontstond er ruimte en vrijheid. Ze heeft uiteindelijke een 

offerte uitgebracht met een prijs die hoger was dan ze van tevoren had 

bedacht en de klant accepteerde dat zonder vragen.

De bron van geld ontvangen
Bert Hellinger zag in vele opstellingen dat iemands succes in 

het leven afhankelijk is van de mate waarin hij de stroom van 

onvoorwaardelijke liefde van zijn moeder toe kan laten. Hylke 

Bonnema heeft dat later in een systemisch onderzoek bevestigd 

gezien. Je moeder is je eerste voedingsbron. Je hebt negen maanden 

in haar baarmoeder geleefd en werd door haar gevoed. Na je geboorte 

ben je voor je voeding nog steeds afhankelijk van de (borst)voeding 

van je moeder. Langzaam word je onafhankelijker en ontvang je 

voeding van je vader en van anderen. Tenslotte kun je jezelf voeden. 

Als ergens in het proces van gevoed worden breuken ontstaan of als 

het proces van onafhankelijk worden te abrupt verloopt, sla je dit op 

in je lichaam en in je hele systeem. Dit patroon blijft voortdurend bij 

je en heeft effect op hoe je later met geld ontvangen omgaat.

Om geld en succes in je leven toe te laten is het dus zinvol om 

je open te stellen voor de onvoorwaardelijke liefde van je moeder. 

Ongeacht of ze nog leeft of niet. Ongeacht of je als kind deze 

onvoorwaardelijke liefde bewust hebt ervaren of niet. Waar het om 
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gaat is dat je de levensenergie en –stroom die door je moeder heen 

stroomt, de onvoorwaardelijke liefde die van nature in een moeder 

zit, kunt toelaten. Je moeder hoeft hier dus niet voor te veranderen. 

Jij kunt jezelf openstellen voor deze onvoorwaardelijke liefde, deze 

bron van succes en overvloed.

“Succes is het gezicht van je moeder.”
Bert Hellinger

Zelf aan de slag 

De onvoorwaardelijke liefde van je moeder
De volgende stappen helpen je om je open te stellen voor de 
onvoorwaardelijke liefde van je moeder. Door dit te doen, verbind 
je je met de levensenergie, waardoor je meer ruimte creëert voor 
succes in je leven. 

1. Kies een rustig moment uit en ga lekker zitten. Neem de tijd  

 om je gedachten tot rust te laten komen en richt je aandacht op je  

 ademhaling. Op iedere uitademing ontspan je nog wat meer en  

 kom je nog wat meer aanwezig in het hier en nu.

2. Stel je nu voor dat je moeder achter je staat. Neem waar wat er bij  

 je gebeurt. Laat alles wat er gebeurt toe en adem rustig door.

3. Stel achter je moeder haar moeder voor, jouw oma en daarachter  

 haar moeder, jouw overgrootmoeder, enzovoorts. Zo kun je een  

 hele rij vrouwen achter je voelen.

4. Maak nu contact met wat ze je ‘ontvangende hart’ noemen.  

 Dit is een plek op je rug tussen je schouderbladen ter hoogte  
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 van je hart, maar dan in het midden van je rug. Verbind je vanuit  

 deze plek met je moeder. Open als het ware een luikje en laat  

 de onvoorwaardelijke liefdesstroom naar binnen stromen. Jij  

 bepaalt zelf hoeveel. Er is geen goed of fout. Speel hier een  

 beetje mee. Zet het deurtje wat verder open of juist wat verder  

 dicht. Neem waar hoe je via je moeder de levensstroom door  

 al die vrouwen heen kunt voelen. Voel de onvoorwaardelijke  

 liefde die door al deze vrouwen stroomt en via jouw moeder  

 naar jou toe stroomt. Laat deze energie door je lichaam stromen.  

 Adem rustig door. Wees nieuwsgierig naar wat er gebeurt.

5. Neem hier net zolang de tijd voor als je zelf wilt. Je kunt dit  

 regelmatig herhalen. 

Wat is de juiste prijs?
Er zijn verschillende, rationele manieren om je prijs te bepalen. 

Je kunt de kostprijs berekenen en daar een percentage bovenop 

rekenen. Je kunt de prijs van de andere aanbieders bekijken en 

daar boven of juist onder gaan zitten. Je kunt ook marktonderzoek 

doen naar de prijs die je potentiële klanten bereid zijn te betalen. 

Tenslotte kun je je prijs ook als marketinginstrument inzetten en een 

hoge prijs vragen om een premium imago te creëren of juist een lage 

prijs om een koopjeservaring te creëren.

Mijn ervaring leert dat al deze methodes geen garantie zijn voor een 

juiste prijs.

Geven en nemen in balans
Geld en dus de prijs van je dienst of product is een manier om de 
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balans van geven en nemen in evenwicht te brengen. Ieder bedrijf 

is in continue uitwisseling met zijn omgeving. Hierbij neemt het 

bedrijf en geeft het bedrijf. Een gezonde relatie met de omgeving 

wordt gekenmerkt door een balans hierin. Dit geldt voor de relatie 

met klanten, leveranciers, werknemers, de maatschappij en ook 

met de aarde. Als je in deze relatie net iets meer geeft dan je 

ontvangt, ontstaat er een positieve spiraal waarbij het systeem 

steeds krachtiger en sterker wordt.

De juiste prijs is de prijs die de balans van geven en nemen herstelt. 

Vraag je teveel voor je dienst of product dan blijf je met een 

gevoelsmatige schuld zitten. Vraag je te weinig dan zadel je jouw 

klant op met een schuld. Hetzelfde geldt richting je leveranciers. 

Vaak is ‘gedoe’ niet direct te herleiden naar een disbalans in geven 

en nemen: een klant komt niet meer terug zonder dat je weet 

waarom, je voelt veel stress bij het leveren van een dienst bij een 

bepaalde klant of de stroom van klanten stagneert. Maar het zijn 

allemaal mogelijke gevolgen van een verstoorde balans in geven 

en nemen.

Geld is niet de enige manier om geven en nemen in balans te 

brengen. Soms geeft een klant je iets anders terug wat ook 

waardevol is. Je kunt hierbij denken aan referenties, vertrouwen, 

het gevoel ergens bij te horen, een wederdienst of toegang tot een 

netwerk. Dat is de reden waarom je bijvoorbeeld pilotklanten 

korting kunt geven. Ze geven je naast geld ook een manier om je 

dienst of product uit te proberen, feedback en een referentie.
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De waarde voor je klant
Wat de juiste prijs is, hangt dus af van dat wat je geeft door het 

leveren van jouw product of dienst: welke waarde je toevoegt voor je 

klant. Dit is voor het ene product gemakkelijker te bepalen dan het 

andere. Als het niet gaat over massaproducten, kun je met je klant in 

gesprek over deze balans. Het lijkt raar om met je klant te praten over 

wat de juiste prijs is om geven en nemen in balans te brengen. Bij 

sommige klanten zal dit ook zeker niet werken. Bij andere klanten 

kan het een heel interessant en open gesprek opleveren waarbij je 

de onderstroom bespreekbaar maakt. Hierdoor zal je merken dat de 

relatie met je klant verbetert.

In een opstelling kun je ook heel goed onderzoeken welke prijs 

recht doet aan de waarde die je levert. Doordat je in opstellingen 

ook ‘blind’ kunt werken, kun je representanten voor verschillende 

prijzen in de opstelling zetten en onderzoeken hoe de klant, het 

product en je bedrijf en je zelf hierop reageert.

Meer geld betalen om relatie goed te houden

Een van mijn leveranciers leverde echt heel goed werk en ik was erg 

tevreden. Hij was ook klant van mij en erg blij met mijn coaching. 

We hadden een soort relatie ontwikkeld waarbij we onze diensten 

uitwisselden. Dit werkte goed. Tot een moment waarop hij niet zoveel 

coaching meer van mij nodig had, maar ik wel gebruik wilde maken van 

zijn diensten. Hij stuurde me wel een factuur, maar het bedrag was te 

laag. In eerste instantie vond ik dat wel fijn. Als goede ondernemer   
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 let je op je centen en hoe minder je betaalt aan je leveranciers hoe 

beter.

Nadat hij nog twee keer zo’n lage factuur had gestuurd, begon er iets in 

mij te knagen. Ik vond het wel fijn, maar merkte ook dat ik me schuldig 

begon te voelen. Ik kreeg zelfs de neiging om hem niet meer te vragen 

voor klussen. Toen ik me daar bewust van werd, realiseerde ik me dat 

de balans in geven en nemen niet meer klopte. Op dat moment heb 

ik hem een mail gestuurd met het verzoek om de laatste factuur te 

verdrievoudigen. Dat klopte voor mij veel beter.

Zelf aan de slag 

Ontdek de juiste prijs voor jouw product
De juiste prijs bepalen is vaak lastig. Onderstaande opstellingsvorm 
geeft je informatie uit de onderstroom over de juiste prijs voor jouw 
dienst of product.

1. Kies een dienst of product waarvoor je de prijs wilt bepalen. Stel  

 voor jezelf de twee uitersten van je prijs vast: een hele lage prijs  

 en een hele hoge prijs. In mijn ervaring mag je de hoge prijs nog  

 wel wat hoger maken dan je in eerste instantie hebt bedacht.

2. Schrijf deze twee prijzen allebei op een apart briefje en vouw de  

 briefjes zo dubbel dat je ze niet meer kunt lezen. Hussel de  

 briefjes wat, zodat je niet meer weet welke prijs op welk briefje  

 staat.

3. Leg de briefjes nu op genoeg afstand van elkaar op de grond.

78



4. Neem de tijd om je gedachten rustig te laten worden, laat  

 spanningen los en stem je af op je product of dienst. Onderzoek  

 vervolgens de verschillende plekken op de lijn tussen de twee  

 briefjes. Neem waar wat er in je lichaam gebeurt, hoe je je  

 emotioneel voelt, welke gedachten er opkomen en eventueel  

 andere signalen of gewaarwordingen. Verken de uitersten door  

 op de briefjes te gaan staan en verplaats je langzaam van het ene  

 uiterste naar het andere.

5. Bepaal voor jezelf wat de meest passende of juiste plek is op deze  

 lijn tussen de twee briefjes die de laagste en de hoogste prijs voor  

 je dienst of product representeren. Dit kan zijn omdat je helemaal  

 rustig werd, omdat je een rilling over je rug kreeg, omdat je  

 voeten daar stevig en stil stonden of een ander signaal. Als je het  

 niet zeker weet, kies dan die plek die je zou kiezen als je echt  

 een keuze moest maken.

6. Open nu de briefjes en bekijk welke prijs waar ligt. Op basis  

 hiervan en de door jou gekozen positie kun je nu de ideale prijs  

 voor je product of dienst vaststellen. 
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SUCCESVERSNELLER 4



KLANTEN
Aantrekken 
als een magneet



JE OPENT JE HART

IN VERBINDING MET DE KLANT

TREKT AAN ALS EEN MAGNEET



Klanten  zorgen voor de 
geldstroom die 

jouw bedrijf in leven houdt en marketing en 
verkoop zorgen voor die klanten. Daarmee zijn 
marketing en verkoop een van de belangrijkste 
aspecten van het ondernemerschap. 
Misschien is het daarom ook wel dat veel 
ondernemers marketing te serieus nemen 
en naarstig op zoek gaan naar de ultieme 
marketingtip of –truc. Maar kijk uit, door kennis 
en wijsheid buiten jezelf te leggen, verlies 
je het belangrijkste aspect van marketing: 
jouw persoonlijke bezieling en betrokkenheid. 
Laat daarom voor nu alles los wat je over 
marketing geleerd hebt en laat je door de 
volgende intuïtieve marketingwaarheden 
inspireren om jouw manier te vinden.

De kern is verbinding
De basis van intuïtieve marketing is verbinding. Hoe meer je 

verbonden bent met jezelf, je bedrijf, je dienst of product en je klant, 
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hoe meer klanten je aantrekt. Deze verbinding gaat niet alleen over 

de zichtbare of tastbare verbinding, zoals bijvoorbeeld regelmatig je 

klanten bellen of dagelijks langs je voorraad lopen. Deze verbinding 

gaat veel meer over een energetische verbinding in de onderstroom. 

Dit is een innerlijke verbinding, het insluiten en ja zeggen tegen 

alles wat bij jouw bedrijf hoort. Dan ontstaat er een verbinding die 

vrij van ruis is en waar geen kink in de kabel zit.

“Investeren in liefde 
is de belangrijkste investering 

die een bedrijf kan doen.”
Kees Klomp

Verbinding met jezelf
De eerste verbinding waar het in de marketing om draait is die 

met jezelf. Als je onzeker wordt over je ondernemerschap en 

marketingkwaliteiten kun je geneigd zijn om je aandacht naar buiten 

te richten en je gek te laten maken door de ideeën en meningen van 

mensen om je heen. De eerste stap is om je weer te verbinden met 

je eigen wijsheid en je eigen intuïtie. Met name het vinden van je 

innerlijke rustpunt kan helpen om je weer te verbinden met jezelf.

Door deze verbinding met jezelf kun je ideeën, tips en wijsheden 

van anderen toetsen aan je eigen innerlijke meetlat. Zo kun je 

makkelijker bepalen wat wel voor jou en jouw bedrijf klopt en wat 

niet. Ideeën van collega’s, tips van goeroes en wijsheden die je leest, 

laat je landen in een schaal die voor je staat. Je pakt er die dingen 

uit waarvan je intuïtie je vertelt dat je daar wat mee zou moeten. 

Al het andere laat je in de schaal liggen. Daar hoef je dus niks mee.  
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Zelf aan de slag 

In je eigen kracht staan
De Leadership Embodiment stroming van Wendy Palmer kent 
een mooie manier om je te verbinden met jezelf. Wendy Palmer 
noemt dat centreren. Onderstaande variant van het centreren 
is geïnspireerd op het werk dat Leadership Embodiment expert 
Anouk Brack in Nederland doet. 

1. Ga rechtop staan met je voeten iets uit elkaar

2. Verplaats je lichaamsgewicht van voor naar achter en van links  

 naar rechts. Eindig met je lichaamsgewicht in het midden en iets  

 naar voren, boven de ballen van je voeten.

3. Adem in en recht je rug wat meer, verleng je ruggengraat

4. Adem langzaam uit en ga met je aandacht langs de voorkant  

 van je lichaam naar beneden. Laat je gezicht en borst daarbij  

 zacht worden en geef je kaken, schouders, buik en benen over  

 aan de zwaartekracht.

5. Adem in en denk aan iets of iemand waar je blij van wordt en  

 laat dit blije gevoel door je hele lichaam stromen. Adem  

 langzaam uit en straal dit blije gevoel uit.

6. Word je bewust van de ruimte om je heen. Gebruik je vingers  

 om je armen naar de overkant van de ruimte uit te strekken  

 totdat ze helemaal uitgestrekt zijn. De beweging komt dus vanuit  

 je vingers en niet vanuit je arm.

7. Gebruik deze beweging om de hele ruimte in je aandacht op te  

 nemen. Vergroot je persoonlijke ruimte zodat deze de hele ruimte  

 beslaat, ook naar links, rechts, achter, boven en onder. Kijk  

 eventueel om je heen. Alle mensen in de ruimte zijn welkom. 
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8. Terwijl je je armen laat zakken hou je het gevoel van  

 uitgestrektheid. Vul de ruimte met je aandacht en aanwezigheid.  

 Laat de zwaartekracht je schouders ontspannen.

9. Vraag jezelf “Hoe zou het zijn met een beetje meer gemak in  

 mijn lijf?”.

10. Realiseer je dat je voor het grootste deel uit lege ruimte bestaat.  

 Richt je aandacht op hoe de openheid van je lichaam zich  

 verbindt met de openheid van de ruimte om je heen.

11. Stel je voor dat de ruimte levendig en ondersteunend is, zoals  

 een schokbreker.

12. Woorden en gebeurtenissen (en zelfs gedachten en gevoelens)  

 kunnen nu in de ruimte om je heen landen en je kunt ze van een  

 afstandje en met interesse onderzoeken. 

Verbinding met je bedrijf
De tweede verbinding die van belang is, is die tussen jou en je bedrijf. 

Op welke manier ben jij verbonden met je bedrijf? Ben je trots op je 

bedrijf? Is het eigenlijk een ‘bedrijfje’? Is je bedrijf een noodzakelijk 

kwaad of een sterk schip waarmee je jouw missie in de wereld kunt 

verwezenlijken?

Door een sterke verbinding met je bedrijf kun je jouw bedrijf inzetten 

op en manier die bij je past. Voor de ene ondernemer is het bedrijf 

echt het gezicht naar buiten en zorgt het voor de verbinding met 

potentiële klanten. Andere ondernemers zijn zelf het gezicht en dient 

het bedrijf meer als administratief middel om het mogelijk te maken. 

Voor weer andere ondernemers is het bedrijf een stevige basis van 

waaruit hij of zij kan ondernemen. Wat de verbinding met je bedrijf 
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voor jou dan ook betekent, een kloppende verbinding met je bedrijf 

zullen potentiële klanten bewust en onbewust merken. Hierdoor 

zullen ze eerder aangetrokken worden om klant bij je te worden.

Verbinding met je aanbod
Een derde verbinding is die tussen jou en je producten of diensten. 

Krijg je een warm gevoel als je aan je producten en diensten denkt? 

Kun je de verbinding met je aanbod voelen? Klopt het nog dat je deze 

diensten en producten aanbiedt?

Deze verbinding maakt dat je honderd procent achter je diensten 

en producten kunt staan. Dit nemen klanten onbewust waar in de 

onderstroom. Zodra ze ervaren dat je niet (meer) honderd procent 

achter je aanbod staat, zullen ze eerder geneigd zijn af te haken om 

een andere oplossing te zoeken.

Zodra je merkt dat de verbinding met je aanbod minder sterk wordt, 

is het tijd om je aanbod tegen het licht te houden en wellicht nieuwe 

diensten en producten te ontwikkelen. Ook het afscheid nemen van 

bepaalde producten of diensten kan een belangrijke stap zijn om een 

betere verbinding met je aanbod te krijgen.

Verbinding met je klanten
Tenslotte gaat intuïtieve marketing en verkoop over de verbinding 

met je (potentiële) klanten. Op welke manier voel jij je verbonden 

met je klanten? Kun je vanuit een neutrale houding in verbinding zijn 

of ontstaat er spanning of een verwachting? Staat er iets tussen jouw 

bedrijf en de potentiële klanten?
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In de verbinding met je klanten vind je de levenskracht van je bedrijf. 

Als deze verbinding sterk is en ongeremd kan stromen, kan de volle 

potentie van je bedrijf tot uiting komen. Dan geef je je klanten het 

beste van wat jij en je bedrijf te bieden hebben en de klant geeft in 

ruil daarvoor geld, aandacht, waardering en mond tot mond reclame.

Er zijn veel verschillende blokkades mogelijk in de verbinding. 

Je kunt hierbij denken aan persoonlijke blokkades zoals angst of 

negatieve ervaringen ontstaan in het verleden bij het leveren van 

oude diensten.

De invloed van een zelfdoding op de klantenstroom

“Het gaat hier over de dood”, zei de representant van de potentiële 

klanten in de opstelling. Toen een andere representant die de dood 

representeerde tussen het bedrijf en de potentiële klanten op de grond 

ging liggen, voelde iedereen dat dit de oorzaak was waardoor de 

ondernemer geen klanten in zijn eigen dorp kon krijgen. Hij had klanten 

in de wijde omgeving, maar uit zijn eigen dorp kwam bijna geen klant. 

Toen hij de representant op de grond zag liggen, wist de ondernemer 

direct wat er aan de hand was. De vorige eigenaar van het pand 

waar zijn bedrijf gevestigd was, had in dat pand zichzelf om het leven 

gebracht. Nu voelde hij aan alles dat dit vanuit de onderstroom altijd 

een remmende invloed op zijn klantenstroom uit het dorp had gehad. 

Het raakte hem om dit te zien. Met moeite kon hij naast de overleden 

man gaan zitten. Met veel pijn in zijn stem zei hij tegen de potentiële 

klanten “Ja, dit is hoe het is”. Hierdoor ontstond er rust en voelden de 

potentiële klanten meer de neiging om naar het bedrijf toe te komen.
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Zelf aan de slag 

De verbindingen van je bedrijf onderzoeken
Met onderstaande instructies kun je zelf een opstelling doen waarbij 
je jouw verbinding gaat onderzoeken met je bedrijf, je aanbod en 
je potentiële klanten. Doe dit op een rustige manier en neem de 
tijd. Kijk of je je denken wat kunt vertragen en je aandacht naar je 
lichaam kunt brengen. Onderzoek welke informatie je lichaam je 
te vertellen heeft als je onderstaande stappen doorloopt. Neem 
telkens als je van een briefje af bent gestapt de tijd om los te 
komen van het briefje. Schud wat, draai om je as en stamp met je 
voeten op de grond. De ene keer is dit meer nodig dan de andere 
keer. Hiermee laat je de energie echt los en kun je zuiverder de 
volgende plek onderzoeken.

1. Pak vier briefjes en schrijf hierop:

 �	Ik (of je naam)

 �	Mijn bedrijf (of de naam van je bedrijf)

 �	Het aanbod

 �	Potentiële klanten

2. Leg deze briefjes nu zo in de ruimte dat het voor jou klopt. Stel  

 je nu voor dat deze briefjes mensen zijn en dat ze jouw bedrijf,  

 het aanbod, jouw potentiële klanten en jezelf representeren.

3. Ga vervolgens op het briefje met je naam staan en ervaar hoe  

 het daar is. Hoe ervaar je de verbinding met je bedrijf? En met je  

 potentiële klanten?

4. Stap nu van je eigen briefje af en ga op het briefje van je bedrijf  

 staan. Wat ervaar je op deze plek? Hoe is de verbinding met jou  

 (de plek waar jouw briefje ligt)? En met de potentiële klanten?
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5. Stap van het briefje van je bedrijf af en ga op het briefje van je  

 aanbod staan. Onderzoek wat je hier ervaart en hoe je de  

 verbinding en verhouding ervaart met de andere elementen.

6. Stap ook van dit briefje af en ga op het briefje van de potentiële  

 klanten staan. Ervaar ook hier hoe het is en hoe de verbinding is  

 met jou, je bedrijf en je aanbod.

7. Ga tenslotte op je eigen plek staan en neem waar hoe het daar  

 nu is.

8. Het kan zijn dat je jouw bedrijf op een andere plek wilt zetten. Doe  

 dit en neem waar wat er voor jou verandert. Je kunt bovenstaande  

 stappen nog een keer doorlopen om te onderzoeken welk effect  

 de verschuiving van je bedrijf op je bedrijf en op je potentiële  

 klanten heeft gehad.

Onderstaande informatie kan je helpen om de ervaring tijdens de 

opstelling te verrijken. Zie dit niet als de waarheid maar laat de 

informatie in een schaal die voor je staat landen en pak eruit wat 

helpend is voor jou. De rest kun je weer loslaten.

1. Jij en je bedrijf

Waar staat je bedrijf ten opzichte van waar jij staat, letterlijk? 

Het kan zijn dat je bedrijf links van je staat, waarbij het een 

ondersteunende rol speelt om jou te laten doen wat je wilt doen. 

Dan is je bedrijf als het ware een vehikel om jouw missie in 

de wereld te brengen. Het kan ook zijn dat je bedrijf achter je 

staat en de basis biedt van waaruit jij en je medewerkers klanten 

kunnen bedienen. Misschien staat je bedrijf wel rechts van je en 

volg je het bedrijf. Geef je de leiding uit handen en ben je meer 

dienstbaar aan je bedrijf? Tenslotte zou het bedrijf ook voor je 
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kunnen staan. Wellicht is je bedrijf dan het gezicht naar buiten 

of is het een obstakel of iets waar jij je achter verschuilt.

2. Jij en je klant

Het kan zijn dat je klanten echt met jou verbonden zijn en 

minder met je bedrijf of je aanbod. Dat betekent dat klanten 

jou als contactpersoon en gezicht van het bedrijf zien. Je hoeft 

je bedrijf en je aanbod dus niet zo prominent te promoten. Het 

gaat echt om de persoonlijke relatie met jou.

Als de klanten zich juist sterk verbonden voelen met je aanbod 

of je bedrijf, is het belangrijk om de aandacht in je marketing te 

richten op informatie over je bedrijf en/of je aanbod. Informatie 

over jezelf is dan minder belangrijk.

3. Jij en je aanbod

Ook hier zegt de positie iets over de plek die het aanbod inneemt 

in jouw bedrijf. Staat het prominent tussen jou en je potentiële 

klanten? Dan is dit wat je naar buiten brengt en misschien wel 

achter verschuilt. Misschien staat het aanbod naast je als teken 

dat je hier nauw mee verbonden bent. 

Intuïtieve marketing kent geen concurrentie
Volgens de marketingtheorieën kent (bijna) iedere markt 

concurrentie. Concurrentie is dan de strijd tussen partijen om een 

doel te bereiken dat in principe slechts voor één partij is weggelegd. 

In een concurrentiestrijd is de winst van de ene partij meestal 

een verlies voor de andere partij. Het gaat hierbij om de strijd om 

schaarse bronnen (zoals bijvoorbeeld klanten) voor je te winnen. 

Als iemand klant bij jou wordt, wordt hij geen klant bij je concurrent 

en verliest die concurrent dus.
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Bij intuïtieve marketing kennen we geen concurrentie. Daar zijn 

verschillende redenen voor.

Overvloed
Allereerst is bovenstaande definitie van concurrentie gebaseerd op 

het feit dat er schaarste is in een markt. Dit gaat ervan uit dat een 

markt een vaste omvang heeft en dat deze ‘taart’ met een aantal 

aanbieders moet worden verdeeld. Meer voor de één is dan minder 

voor de ander. Markten zijn echter continu in beweging. Met de 

komst van een nieuwe aanbieder, ontstaan er vaak ook nieuwe 

klanten. Dit geldt zeker voor de dienstensector waar een de dienst 

sterk gekoppeld is aan de aanbieder.

Als een nieuw pretpark opent, wordt de markt voor pretparken 

groter onder andere vanwege de geografische ligging en het 

aanbod van attracties. Ook in de markt van coaching geldt dat 

een nieuwe coach met zijn eigen stijl mensen aantrekt die anders 

niet naar een coach zouden zijn gegaan. Maar ook in de markt 

voor computers, voegde Apple zoiets unieks toe, dat mensen 

een computer gingen kopen die anders geen computer gekocht 

zouden hebben.

Producten zijn niet gelijk
De economische modellen gaan uit van gelijke producten die door 

een klant rationeel met elkaar vergeleken worden op een aantal 

duidelijke kenmerken. Dit is echter een te grote versimpeling van 

de wereld. Twee producten of diensten zijn nooit gelijk aan elkaar. 

Hoe meer beleving een rol speelt in het product, hoe minder goed 

twee producten te vergelijken zijn. Bovendien nemen mensen geen 
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rationele beslissingen over het aanschaffen van een dienst of product.

Wat maakt dat je bij de ene webwinkel koopt of de andere? Wat 

maakt dat je een opleiding volgt bij het ene instituut of het andere? 

Wat maakt dat je bij het ene restaurant gaat eten en niet bij het 

andere? Dat is niet duidelijk te maken. Er is geen model te maken 

waarmee je als ondernemer inzicht krijgt in waarom een klant wel 

of niet bij je koopt. Daarom kun je ook niet stellen dat een ander 

bedrijf je concurrent is en dat je je ten opzichte van haar moet 

positioneren en met haar in gevecht moet gaan.

Goede plek
Tenslotte leert het systemisch gedachtegoed ons dat elk systeem heel 

en compleet wil zijn en alles wat bij het systeem hoort wil insluiten. 

De markt waarin je met je bedrijf actief bent is ook een systeem 

waar jouw bedrijf een deel van is. Dat betekent dus dat er voor jouw 

bedrijf in die markt een goede plek is. Dat betekent ook dat als jij die 

plek inneemt, er geen concurrentie is, want bij die plek in de markt 

horen ook klanten en omzet.

De crux zit hem in het innemen van jouw eigen plek. Je eigen plek 

heeft met een aantal zaken te maken:

 y Wat is jouw unieke talent en hoe zet je die in?

 y Wat is het unieke dat jouw bedrijf aanbiedt en hoe kun je dat  

 optimaal vormgeven?

 y Sta je echt voor wat je bedrijf te bieden heeft en geloof je er  

 200% in?

 y Neem je alle verantwoordelijkheid voor de effecten, positief en  

 negatief, die jouw diensten en producten in de wereld  

 veroorzaken?
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 y Welke manier van zichtbaar zijn past bij jou en je bedrijf?

In plaats van zich te richten op bovenstaande vragen, zie ik vaak dat 

ondernemers succesvolle collega-ondernemers proberen te kopiëren. 

Ze gaan dezelfde soort marketingacties doen, ze gaan een zelfde 

social media strategie hanteren, ze gaan dezelfde soort producten 

of diensten aanbieden of ze kiezen precies dezelfde niche. Of ze 

luisteren naar de goede adviezen van marketinggoeroes en passen 

die blind toe in hun bedrijf.

Door anderen te kopiëren, is de kans groot dat je langzaam met je 

bedrijf van je eigen plaats verdwijnt en (metaforisch) de plek van 

het bedrijf van je collega-ondernemer gaat innemen. Ja, dan is er 

wel concurrentie! Je gaat dan merken dat je collega-ondernemer 

je dwars zit, dat je het gevoel hebt dat je moet vechten tegen de 

concurrentie en dat het niet lekker loopt in je eigen bedrijf. Als deze 

collega-ondernemer wel zijn plek inneemt, kan het heel goed zijn 

dat hij helemaal geen concurrentie ervaart.

Omgaan met de concurrentie van anderen
Het beste dat je als ondernemer kunt doen is je richten op het volledig 

innemen van de plek die jouw bedrijf in de markt heeft. Door heel 

dichtbij jezelf en de oorsprong en bestemming van je bedrijf te 

blijven, zorg je ervoor dat alle energie gericht is op het versterken 

van de positie van je bedrijf. Niet ten koste van andere bedrijven, 

maar om die klanten aan te trekken die bij jouw bedrijf horen. Om 

die medewerkers aan te trekken die bij jou en jouw bedrijf passen. 

Om producten en diensten te ontwikkelen die helemaal in lijn liggen 

met wat jouw bedrijf aan de wereld toe te voegen heeft. Je aandacht 

is dan niet gericht op het wegdrukken van andere bedrijven of het 
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positioneren ten opzichte van een ander bedrijf, maar op het volle 

potentieel van je bedrijf naar buiten te laten komen. Concurrentie is 

dan niet meer relevant.

Verbinding met eigen talenten

Hij kreeg regelmatig vragen van potentiële klanten waarom ze bij hem 

de opleiding moesten volgen en niet bij een collega van hem. Dit zat 

hem dwars. De collega-ondernemer was een goede vriendin en hij 

had jaren met haar samengewerkt. Waarom concurreerde zij met 

hem? Waarom moest hij dit iedere keer uitleggen? Meestal gingen de 

potentiële klanten uiteindelijk bij haar de opleiding volgen. Hij baalde 

hiervan en vond het niet eerlijk.

Ze hadden de opleiding met z’n tweeën ontwikkeld, hij en deze collega-

ondernemer. Gedurende de jaren dat ze deze opleiding samen gaven, 

pasten ze de opleiding aan en ongemerkt verdween het stuk waar 

zijn kwaliteit en kracht lag uit de opleiding. Zij kreeg het steeds drukker 

met haar eigen bedrijf en de opleiding die ze daar gaf. Ze besloot om 

haar aandacht alleen nog maar op haar eigen opleiding te richten. 

Hij zou hun gezamenlijke opleiding alleen gaan geven. Dat zag hij ook 

wel zitten. De klanten bleven echter uit en hij ervoer grote concurrentie 

met haar eigen opleiding. Toen hij haar daarop aansprak, herkende 

ze dit helemaal niet. Voor haar voelde het niet als concurrentie. In de 

coaching is hij toen goed gaan kijken naar het innemen van zijn eigen 

plek in de markt. Kwamen zijn unieke talenten volledig tot uiting in deze 

opleiding? Stond hij er 100% achter? Toen ontdekte hij dat dit niet het 

geval was. Hij heeft de opleiding toen aangepast zodat het echt    
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 zijn opleiding werd en hij er weer volledig achter kon staan. Het 

gevoel van concurrentie was weg en hij kreeg ook nooit meer de vraag 

wat het verschil was tussen zijn opleiding en die van haar. Het werd ook 

weer gemakkelijker om klanten te werven voor deze opleiding.

De wereld is onderdeel van je bedrijf
Je bedrijf is zeer nauw verbonden met de wereld van je klant. 

Doordat jij de leverancier bent, vorm je samen met je klanten een 

systeem. Je gaat onderdeel uitmaken van de wereld van de klant 

en de klant komt in de wereld van jouw bedrijf. Soms is dit heel 

duidelijk als je bijvoorbeeld als interim manager ingehuurd wordt 

om een team bij een bank te leiden. Je wordt onderdeel van de 

wereld van de bank. Vaak is het echter niet zo direct duidelijk. Als 

verkoper van machines ben je niet bewust bezig met het feit dat je 

ook onderdeel bent van de wereld van jouw klant.

Verantwoordelijkheid voor de hele keten
De werelden van jouw klanten – en daarmee die van de klanten van 

jouw klanten – vormen dus samen met jouw bedrijf een systeem. 

Zo ben je door je bedrijf in een klap onderdeel van de hele keten 

waarin je zaken doet. Een van de gevolgen is dat je met jouw bedrijf 

medeverantwoordelijk bent voor het effect van jouw product of 

dienst, en die van jouw klanten en van de klanten van jouw klanten, 

op de wereld.

Kun je ‘ja’ zeggen tegen alles wat jouw product teweegbrengt?

Met name als je vooraan in de keten staat en grondstoffen levert, 
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heeft dit gegeven een behoorlijke impact. Je bent namelijk 

medeverantwoordelijk voor het effect van de producten op de hele 

keten.

Als er in de keten mooie producten of diensten worden gecreëerd 

en deze een positief effect op de wereld hebben, is het heel fijn om 

te ervaren dat je onderdeel bent van dit grote systeem. Je kunt als 

bedrijf kracht en energie putten uit het feit dat je positief bijdraagt 

aan het grotere geheel.

Hoe positief de intenties van bedrijven in de keten ook zijn, er zitten 

echter ook altijd schaduwkanten aan dat wat er gecreëerd wordt. Als 

onderdeel van de keten is het voor jouw eigen bedrijf van belang om 

ook deze schaduwkanten en jouw aandeel hierin te erkennen.

Stagnatie lost op als bijdrage wordt erkend

Een leverancier van machines had last van teruglopende omzetten. 

Hier was geen verklaarbare reden voor te vinden. In de opstelling 

was de representant voor de klant van de klant niet blij. Ze voelde 

pijn en was misselijk. Toen ik vroeg waarvoor de machines werden 

gebruikt, gaf de ondernemer aan dat een van de branches waarin zijn 

machines gebruikt werden, de snoepbranche was. Het werd meteen 

duidelijk dat hij de negatieve effecten van het eten van snoep zoals 

obesitas moest erkennen. Toen hij dit uitsprak in de opstelling, ontstond 

er rust en kon de klant het bedrijf weer zien. Bovendien werd de pijn 

en misselijkheid bij de klant van de klant een stuk minder. Dit    
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 betekent trouwens niet dat de ondernemer geen machines meer 

moest leveren aan snoepfabrikanten. Snoep heeft ook veel positieve 

effecten als plezier, genieten en een feestgevoel creëren. Het is 

belangrijk om beide kanten van de medaille als leverancier te zien en 

jouw aandeel hierin te erkennen.

Gespiegelde patronen
Ieder bedrijf kent haar specifieke patronen. Een patroon is een soort 

automatische piloot die bepaalt hoe er wordt gehandeld binnen het 

bedrijf, bijvoorbeeld het elkaar niet aanspreken op fouten die we 

maken in het bedrijf. Een ander patroon kan zijn dat medewerkers 

problemen vaak oplossen door analytisch te denken waarbij intuïtie 

en gevoel niet worden gebruikt. Ook kan het zijn dat in een bedrijf 

vaak iets nieuws wordt gestart maar niet wordt afgemaakt.

Het blijkt dat patronen dezelfde patronen aantrekken. Alsof een 

patroon een onzichtbare magneet is. Jouw bedrijf zal daardoor 

klanten, medewerkers en leveranciers met dezelfde patronen 

aantrekken. Het kan dus interessant zijn om deze herhaling of 

spiegeling van patronen te onderzoeken. Door het inzicht in de 

kwetsbare en krachtige kanten van je bedrijf dat je hiermee krijgt, 

kun je zeer effectief werken aan verbeteringen.

Patronen bij de klant

De gemakkelijkste plek om te beginnen, is te kijken naar typische 

patronen bij je klant. Welke problemen hebben ze daar en welk 

patroon ligt daaraan ten grondslag? Dit zijn de problemen waarvoor 
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jouw bedrijf wordt ingeschakeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 

jouw bedrijf vaak wordt gevraagd om beweging te creëren. Klanten 

merken dat ze vast zitten, moeilijk kunnen veranderen en dat ze 

daardoor kansen missen of dat zelfs hun bestaansrecht in gevaar 

komt.

Patronen tussen je bedrijf en de klant

Dit patroon van vastzitten zal zich dan ook uiten in de relatie tussen 

jouw bedrijf en de klant. Je zult merken dat deadlines niet worden 

gehaald, afspraken worden teruggedraaid en dat gesprekken heel lang 

duren zonder dat er voortgang geboekt wordt. De spiegeling van het 

patroon kan ook wat subtieler plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld 

zijn dat je klant nooit naar jou toe wil komen (figuurlijk en letterlijk) 

en altijd van jou verwacht dat je in beweging komt.

Patronen binnen je bedrijf

Je kunt er vrij zeker van zijn dat dit patroon van bewegen en stilstaan 

ook binnen jouw bedrijf aanwezig is. Simran Singh zegt niet voor 

niets in zijn boek Conversations with the Universe: “You teach what 

you need to learn”. Het kan heel letterlijk zijn dat jij het ook moeilijk 

vindt om in beweging te komen en te veranderen. Het kan ook zijn 

dat jij en je medewerkers vastgeroeste ideeën hebben of het moeilijk 

vinden om beweging in jouw overtuigingen te creëren. Soms werkt 

de spiegel juist omgekeerd en is er bijvoorbeeld heel veel beweging 

in jouw bedrijf en is stabiliteit en rust ver te zoeken.

Patronen in je familie

Bewuste of onbewuste patronen in jouw familiesysteem beïnvloeden 

je iedere dag. Door deze patronen in je familie wordt je aangetrokken 
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om bij een bedrijf te gaan werken of juist niet. Ze spelen ook een 

rol in je keuze om een eigen bedrijf te starten en dit te ontwikkelen 

zoals je hebt gedaan.

Het zijn met name de onbewuste patronen die het grootste en 

ongrijpbaarste effect hebben. Juist doordat we ons er niet van bewust 

zijn, herkennen we niet dat wat we doen een spiegeling is van iets in 

ons familiesysteem. Vaak hebben deze onbewuste patronen te maken 

met een heftige ervaring of levensbedreigende situatie. Het kan dus 

goed zijn dat het patroon bewegen en stilstaan ook in jouw familie 

een rol speelt. Misschien heb je een familielid dat in de gevangenis 

heeft gezeten. Een andere reden kan zijn dat een familielid in de 

oorlog in een kamp heeft gezeten waar hij weinig bewegingsvrijheid 

had. Het kan ook zijn dat een familielid een bedrijf heeft gehad dat 

failliet is gegaan doordat het maar bleef veranderen.

Abstraheren

Soms is het heel duidelijk hoe een bepaald patroon wordt gespiegeld. 

Een andere keer vraagt het wat meer zoekwerk. Hierbij werkt het 

goed om het patroon wat abstracter te maken. De Nederlandse 

Spoorwegen kunnen bijvoorbeeld zeggen dat hun klanten vervoerd 

willen worden en dat vervoer binnen het bedrijf geen probleem 

is. Je kunt ook zeggen dat het gaat over mobiliteit. Mobiliteit kan 

ook binnen het bedrijf een aandachtspunt zijn. Hetzelfde geldt 

bijvoorbeeld voor de politie die kan stellen dat hun klant behoefte 

heeft aan het opsluiten van boeven. Je kunt ook zeggen dat het gaat 

over het creëren van veiligheid en veiligheid kan ook een thema zijn 

binnen de organisatie. Apple kan zeggen dat ze telefoons verkopen, 

maar ze kunnen ook zeggen dat ze verbinding leveren of status. 
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Verbinding en status zijn patronen waarbij het gemakkelijker is om 

de spiegel te ontdekken dan telefoons verkopen.

Zelf aan de slag 

Herhalende patronen ontdekken
Door de spiegelende patronen in jouw bedrijf te onderzoeken, kun 
je zien wat als vanzelf goed en soepel gaat in je bedrijf. Het geeft 
ook inzicht in de valkuilen waar je vrij gemakkelijk in stapt.

1. Bepaal voor jouw bedrijf wat de kern is van de waarde die je  

 toevoegt. Welk probleem los je voor je klanten op?

2. Over welk patroon gaat dit? Welk thema speelt hier?

3. Op welke manier komt dit thema terug tussen jouw bedrijf en  

 de klant?

4. Op welke manier herken je dit thema binnen je bedrijf?

5. Herken je het thema ook in je eigen familie? Zo ja, op welke  

 manier? 

Durf je zichtbaar te zijn?
Als ondernemer wordt je zichtbaar. Of je je nu een online webshop 

hebt waar niemand ziet dat jij de eigenaar bent of je kiest bewust de 

spotlight als spreker. Ook als je groeit, zal jouw aanwezigheid in alles 

zichtbaar zijn. Dat is het mooie van het ondernemerschap. Je doet 

alles voor eigen rekening en risico. Je bent 100% verantwoordelijk 

voor alles wat er met en binnen je bedrijf gebeurt.
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Wie is er voor wie?
Wil je succesvol zijn dan is het nodig om de noodzaak van 

zichtbaarheid te erkennen en er volledig voor te gaan. Als je op 

de een of andere manier jezelf terughoudt of bang bent, zullen 

potentiële klanten dit merken en gaan ze geen zaken met je doen. 

Aan de oppervlakte toont dit zich als klanten die afhaken omdat je 

te duur bent, het niet het juiste moment is of dat ze een betere klik 

hebben met een collega ondernemer.

Soms kan in je zichtbaarheid een verlangen doorsijpelen dat de 

klant voor jou iets moet oplossen. Dit verlangen kan gaan over 

iets wat je ergens anders in je leven hebt gemist, zoals erkenning, 

gezien worden of bevestiging. Daarmee leg je, vaak onbewust, een 

claim neer bij (potentiële) klanten. Dit verstoort de balans van 

geven en nemen. Je wilt daarmee namelijk iets van een potentiële 

klant bovenop de prijs die hij of zij voor jouw product of dienst 

betaalt, zonder daarvan op de hoogte te zijn. Dit is natuurlijk 

anders in het geval van bijvoorbeeld een pilot of bewust geplande 

marketingkorting.

Klanten als middel om je missie te verwezenlijken

Ze wilde zo graag de wereld mooier maken met haar coaching en 

therapie. Ze wilde zo graag dat de kwaliteit van leven voor mensen 

omhoog zou gaan. Ze had alleen zo weinig klanten. Nu kon ze haar 

missie niet de wereld inbrengen. Hierdoor legde ze onbewust een 

hele hoge druk bij potentiële klanten neer. Die moesten er namelijk 

voor zorgen dat zij haar missie in de wereld kon vervullen. Juist    
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 doordat deze claim in de onderstroom bleef, had hij een groot 

effect. Potentiële klanten hadden in de bovenstroom allerlei redenen 

om geen klant bij haar te worden.

Vier redenen waarom je niet zichtbaar durft te zijn
Zichtbaar zijn levert voor iedereen spanning op. Voor de een wat 

meer dan de ander. Wil je meer klanten aantrekken, dan helpt 

het om deze spanningen en verborgen claims te onderzoeken en 

te transformeren. Onderstaande oorzaken van spanningen ben ik 

veelvuldig tegen gekomen. Lees ze door en neem waar hoe je hierop 

reageert. Als je bij een van de oorzaken een heftigere reactie ervaart 

dan bij de andere kan het zomaar zijn dat deze oorzaak op jou 

van toepassing is. Zonder dat je hoofd het begrijpt, kun je aan je 

reactie merken wat deze oorzaak voor jou betekent. De reactie kan 

kippenvel zijn, weerstand, boosheid of bijvoorbeeld het gevoel dat 

alles op zijn plaats valt.

1. Zichtbaar zijn is nieuw voor je en je bent het nog niet gewend.  

 Neem de tijd om te wennen aan deze vorm van zichtbaarheid.

2. In je gezin van herkomst heb je geleerd dat het handig is om je  

 klein te maken en onzichtbaar te zijn. Zo kon je je als klein  

 kind staande houden in de voor jou (emotioneel) lastige situatie.  

 Dit vraagt wat meer persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek,  

 eventueel met een coach, hoe je deze neiging kunt transformeren.  

 Wat heeft het kleine kind in jou nodig om nu wel zichtbaar te  

 durven zijn? Welke overtuigingen heb je toen aangeleerd en  

 waar ervaar je die overtuigingen in je lichaam? Kun je deze  

 loslaten of transformeren?
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3. In jouw familiesysteem heeft iemand ernstige schade opgelopen  

 door zichtbaar te zijn. Het kan zijn dat dit familielid gevangen  

 is gezet, fysiek is mishandeld of zelfs is gedood doordat hij of zij  

 zichtbaar werd. Onbewust kun je je verbonden hebben met het  

 lot van dit familielid en is de angst om zichtbaar te zijn  

 eigenlijk niet jouw angst. Ook in dit geval is het goed om hier  

 onder begeleiding naar te kijken. Je kunt jezelf vragen: is  

 deze angst van mij of van iemand anders? Daarnaast kan een  

 familieopstelling zicht geven op de eventuele verstrengeling en  

 een beweging creëren om vrijer te zijn.

4. Het kan ook zijn dat je in een vorig leven flink beschadigd bent  

 doordat je zichtbaar was. Het kan zelfs zijn dat je bent vervolgd,  

 gedood of opgesloten voor het verkondigen van jouw waarheid  

 en het zichtbaar zijn. Hier kan je in een opstelling of  

 regressietherapie naar kijken en de angst van toen loskoppelen  

 van het hier en het nu.

Dezelfde vier oorzaken kunnen ook onbewuste patronen hebben 

gecreëerd waardoor je juist heel zichtbaar wilt zijn. Je doet er alles 

aan om maar gezien te worden. Omdat het niet gedragen is door een 

stevige innerlijke bedding, zullen klanten hier niet op aanhaken. Het 

effect is dus hetzelfde, niet genoeg klanten.
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Zelf aan de slag 

Zichtbaar zijn
Om het effect van zichtbaarheid te ervaren kun je onderstaande 
stappen doorlopen. Je krijgt zo een idee wat zichtbaarheid met je 
doet en je kunt in een veilige omgeving oefenen om meer zichtbaar 
te durven zijn.

1. Pak ongeveer 10 briefjes en leg deze als een soort publiek in  

 de ruimte. Deze briefjes representeren de potentiële klanten van  

 je bedrijf. Kies nu zelf een plek voor dit ‘publiek’ en stel je voor  

 dat er 10 of misschien wel 100 of 1000 potentiële klanten voor je  

 staan.

2. Hoe sta je erbij? Wat vertelt je lichaam je? Welke gedachten  

 komen bij je op? Welke emoties dringen zich op?

3. Hoe ervaar je de verbinding met jezelf en met deze potentiële  

 klanten?

4. Onderzoek of je nog meer aanwezig kunt zijn. Dit begint met  

 ja zeggen tegen alles wat je ervaart. Het is oké. Adem rustig in  

 en uit en zeg “Ja, dit is wat ik ervaar”. Vervolgens kun je je  

 lichaam ontspannen. 

5. Ga wat steviger staan. Je kunt nog verder gaan door je armen te  

 openen en je voor te stellen dat je een luikje bij je borstbeen  

 hebt dat open gaat. Vanuit hier maak je een verbinding met  

 al deze potentiële klanten. Tenslotte kun je de volgende zinnen  

 uitspreken “ik ben er voor je” en “ik ben beschikbaar”.

6. Adem rustig door. Neem waar wat er bij je gebeurt. Neem de  

 tijd om de verbinding weer te verbreken en je armen weer langs  

 je lichaam te laten hangen. Tenslotte bedank je de potentiële  

 klanten en ruim je de briefjes weer op. 
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SUCCESVERSNELLER 5



TIJD
Surfen 
op de tijd



IN EEN FLITS VAN NU

HET ZIJN UITGESMEERD IN TIJD 

RITME IN EENHEID



Tijd kan voor ondernemers de 
grootste vriend en de grootste 

vijand zijn. Als ondernemer ben je helemaal 
vrij om je tijd te besteden zoals je dat wilt. 
Je bent aan niemand verantwoording 
schuldig en hoeft ook voor niemand je tijd 
bij te houden (behalve als je dit met klanten 
hebt afgesproken). Tegelijkertijd wil je als 
ondernemer vaak veel meer doen dan dat er 
in de 24 uur van een dag past.
Door een andere relatie met tijd te ontwikkelen 
en tijd in een ander perspectief te zien, kan je 
gemakkelijker je succes bereiken.

Tijdsbeleving
Tijd is een constructie die we als mensen al eeuwenlang gebruiken. 

Vroeger gebruikten we het branden van een kaars, een zandloper of 

keken we omhoog naar de hemellichamen om de tijd te meten. In 

de loop der jaren heeft de mensheid geëxperimenteerd met allerlei 

manieren om de tijd nog veel preciezer te kunnen meten en vast te 

leggen.
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Lineaire tijd
De tijd is daardoor een heel precies meetbaar lineair fenomeen 

geworden. De Grieken kennen hiervoor de god Chronos, de god 

van de lineaire tijd. Lineaire tijd is heel nuttig voor het op elkaar 

afstemmen van gebeurtenissen en activiteiten. Dit is voor de 

wetenschap van groot belang omdat zo metingen kunnen worden 

gestandaardiseerd.

"Tijd is geen realiteit, 
maar een concept of maatstaf."

Antiphon, Griekse sofist

Zoals met veel zaken die gestandaardiseerd en meetbaar gemaakt 

zijn, kleeft hier ook een nadeel aan. Het creëert een schijnbaar 

objectieve wereld en doet geen recht aan de individuele tijdsbeleving. 

Voordat je het weet, onderneem je met het idee dat er maar 24 uur in 

een dag zitten en 365 dagen in een jaar en belemmert dit je in wat 

je denkt te kunnen realiseren. Voordat je het weet, word je gestrest 

en zie je op tegen alles wat je nog moet doen. Dat is helemaal niet 

nodig!

Het juiste moment
Alles vindt plaats in het hier en het nu. We nemen een gebeurtenis 

in het heden waar met onze vijf zintuigen. Daarvoor en daarna 

bestaat de gebeurtenis alleen nog in onze gedachtes. Als je het zo 

bekijkt, bestaan verleden en toekomst helemaal niet. Tijd is dus ook 

iets subjectiefs.`
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Tijd is namelijk niet altijd opgedeeld in gelijke blokjes. Iedereen 

kent het gevoel dat tijd de ene keer sneller gaat dan de andere 

keer. Soms krijg je veel meer gedaan in een bepaalde tijd dan op 

andere momenten. Tijd kan vliegen of vertragen. Dit wordt ook wel 

psychologische tijd genoemd. De Grieken hebben daar een andere 

god voor, de god Kairos. Kairos is de god van de gelegenheid, van 

het juiste moment. Deze god refereert in de Griekse mythologie naar 

het kwalitatieve aspect van tijd. Als je vanuit dat perspectief naar 

tijd kijkt, is de tijd niet altijd gelijk. De ene keer is hij snel en vlug 

en de andere keer zwaar aanwezig.

De tijd vertragen
Regelmatig merk ik bij mezelf en bij mijn klanten dat een visualisatie 

die soms wel een uur duurt, wordt ervaren als slechts 15 minuten. 

Tijdens trainingsdagen schrikken de mensen als om 12.30 uur 

de lunch wordt gebracht dat het alweer zo laat is. De tijd is dan 

omgevlogen. Dit heeft te maken met de staat waarin je je bevindt. 

Als je helemaal zen bent en niet veel aan het nadenken bent, heb 

je een ander idee van tijd dan als je gestrest bent en je hoofd vol zit 

met dingen die nog moeten gebeuren. Dit heeft niks te maken met 

de feitelijke tijd, maar alles met jouw beleving van de tijd.

Dat betekent dat we in het ondernemen de tijdsbeleving kunnen 

aanpassen. Door bijvoorbeeld als je het druk hebt, juist rustig te 

worden en je hoofd leeg te maken. Dat is waarom mindfulness 

trainingen je leren om in het hier en nu te zijn en je gedachten 

tot rust te brengen. Dat geeft enorme ontspanning en vanuit die 

ontspanning kun je juist veel beter actie ondernemen.
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Je kunt ook rust creëren door je te gedragen alsof je het rustig hebt. 

Dus niet alles snel snel snel doen, maar juist op een rustig tempo. Wat 

meer pauzes nemen en wel dat praatje met een collega, buurvrouw 

of je kind te maken. Hierdoor zal je merken dat de tijd langzamer 

gaat en je dus meer gedaan kunt krijgen in een kortere tijd.

"Mediteer iedere dag minstens 1 uur. 
Als je het erg druk hebt, 

mediteer dan 2 uur per dag."
Boeddhistische wijsheid

Tijdcapsule

Ze visualiseerde een tijdcapsule waarin de tijd twee keer zo langzaam 

ging. Ze wilde namelijk zoveel doen in de workshop van 15 minuten, 

maar de tijd was eigenlijk te kort. Doordat ze zich bewust afstemde op 

een vertraagde tijd, leek de tijd veel langzamer te gaan. Het bijzondere 

was dat ze veel meer met de deelnemers kon doen dan je logischerwijs 

in 15 minuten verwacht. De tijdcapsule had haar werk gedaan.

Eeuwige tijd
De Grieken hebben nog een god die met tijd te maken heeft, 

namelijk Aeon. Deze god staat voor de eeuwige tijd. Als je als 

ondernemer bezig bent met je dagelijkse zaken, is het goed je af en 

toe te verbinden met Aeon, met de eeuwige tijd. Het is dan alsof je 
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als het ware uitzoomt en vanaf een grote afstand naar jezelf kijkt. 

Je plaatst jouw acties op die manier in een veel groter perspectief en 

kunt gemakkelijker contact maken met de relativiteit van dat wat je 

doet. Hierdoor zal er minder druk liggen op wat je doet en kun je 

vanuit ontspanning creëren.

Zelf aan de slag 

Verschillende tijdsperspectieven ervaren
Lastige situaties of problemen kun je vanuit verschillende 
tijdsperspectieven bekijken. Ze geven allemaal andere informatie 
over de situatie en bieden andere aanknopingspunten voor een 
oplossingsrichting. De volgende opstellingsvorm helpt je daarbij.

1. Maak briefjes met voor de volgende elementen: 

 �	Een lastige situatie of activiteit

 �	Chronos

 �	Kairos

 �	Aeon

2. Leg deze briefjes intuïtief in de ruimte.

3. Ga vervolgens op het briefje van de lastige situatie staan en  

 ervaar wat dit met je doet. Hoe voelt het, welke gedachten  

 komen op, hoe reageert je lijf, welke emoties kun je waarnemen?

4. Stap van het briefje af en stap nu op het briefje Chronos. Verbind  

 je vanuit deze positie met de lastige situatie en neem waar wat  

 er bij je gebeurt. Hoe is het om vanaf hier naar de situatie te  

 kijken? Welke informatie geeft dit perspectief?
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5. Stap ook van dit briefje af en doe hetzelfde met de briefjes Kairos  

 en Aeon.

6. Stap uiteindelijk weer op het briefje van de lastige situatie en  

 ervaar hoe het daar nu is. 

Voorbij tijd en ruimte
Wil je nog een stap verder gaan in het oprekken van je tijdsbeleving, 

dan kun je je verbinden met een gebied waar tijd en ruimte niet 

bestaan. De intuïtieve onderstroom staat namelijk los van tijd en 

ruimte. Hier hebben begrippen als ver en dichtbij en toen en later 

geen betekenis. Het is het gebied waar verleden, heden en toekomst 

samenkomen. Alles is er tegelijkertijd.

Door je intuïtieve kanalen te gebruiken, kun je je verbinden met dit 

veld of deze informatiebron. Je verplaatst je aandacht dan naar dit 

tijd- en ruimteloze gebied. Dit vraagt een staat van zijn waarbij je 

het volume van je linkerhersenhelft flink lager zet en vooral gebruik 

maakt van je rechter hersenhelft. Je stelt je open voor het feit dat 

alles met alles verbonden is: jij, je klanten, je bedrijf, je stoel, je 

land, heden, verleden, toekomst, alles. Deze staat van zijn geeft je 

niet alleen een andere tijdsbeleving, je kunt hem ook gebruiken om 

informatie te verzamelen die je normaal niet tot je beschikking hebt. 

Vanuit deze staat kun je informatie waarnemen over je klanten, 

mogelijke ontwikkelingen en de voor jou juiste stappen.
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De podoloog die al wist 
met welke vraag zijn klant zou komen

Op een woensdagochtend kwam hij bij mij. Een podoloog die zijn 

intuïtie meer wilde inzetten in zijn onderneming. Als vingeroefening 

wilde hij wel informatie verzamelen over een klant die hij de volgende 

dag zou zien. Deze persoon kende hij niet en hij wist niet wat deze klant 

van hem zou willen. In een begeleide meditatie leidde ik hem naar een 

plek van waaruit hij buiten tijd en ruimte kon waarnemen. Ik vroeg hem 

om zich af te stemmen op de klant die hij morgenochtend als eerste 

zou ontvangen in zijn winkel. Hij kreeg meteen een sensatie en een 

beeld. Hij zag dat het een wat oudere vrouw was. Daarbij voelde hij 

dat ze last had van haar middenvoetsbeentje. Hij wist intuïtief dat dit 

te maken had met de ouderdom en dat ze gebaat zou zijn met een 

steunzool. Medische hulp was niet nodig. Hij noteerde deze informatie 

op een papiertje en ging naar huis.

De volgende dag belde hij op en vertelde dat het precies zo was 

geweest als hij had waargenomen in de meditatie. Hij was geschrokken 

van de accuratesse van de informatie en van de kracht van deze 

eenvoudige werkvorm.

Ritme
Tijd en tijdsbeleving gaat ook over ritme. Behalve het ritme van het 

cesium atoom, waar de seconde van afgeleid is, heb je als ondernemer 

met nog veel meer ritmes te maken. Door in het ondernemen je af 

te stemmen op en rekening te houden met de verschillende ritmes 

waar je mee te maken hebt, zal je merken dat je meer in een flow 
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komt en dat zaken vanzelf lijken te gaan. Als je met het ritme mee 

beweegt, wordt je als het ware ondersteund en geholpen door de 

beweging van het universum zelf.

Inademing en uitademing
Een basisritme dat in alles aanwezig is, is het ritme van actie en rust, 

van inademing en uitademing, bewegen en stilstaan, versnellen en 

vertragen, naar buiten en naar binnen.

Je vindt dit ritme in jezelf als je actie onderneemt en ontspant, al 

is het alleen maar dat je ’s nachts slaapt en overdag wakker bent. 

Je vindt het ritme ook in je dienstverlening: sommige producten of 

projecten vragen een naar buiten gerichte en actieve houding terwijl 

andere producten of projecten juist een wat meer naar binnen 

gerichte beweging nodig hebben.

Ook in je bedrijf als geheel vind je dit ritme terug. Er zijn periodes 

dat je bedrijf vraagt om nieuwe ideeën, nieuwe contacten, veel 

overleg en actie en periodes waarin je terugkijkt, mijmert en verteert 

wat er allemaal is gebeurd.

Evenwicht
Vaak ben je al heel bekend met een van de twee bewegingen van 

dit basisritme. Het kan zijn dat je het terugtrekken, rust nemen 

en verstillen goed kent. In dat geval is het goed om de uitgaande 

beweging, de actie en het laten horen van jezelf te onderzoeken.

De kans is groter dat je juist de actie en beweging goed kent. Onze 

maatschappij is namelijk erg gericht op deze kant van ritme. We 

richten veel aandacht op de actie, naar buiten toe. Dingen voor 

116



elkaar krijgen, resultaten realiseren, zichtbaar zijn en groei worden 

belangrijk gevonden en daarom is dat vaak onze neiging. Alleen is 

voor alles waar je mee bezig bent die andere kant net zo belangrijk: 

het naar binnen keren, reflecteren, laten sudderen, het niet weten, 

rust en een pas op de plaats. Ieder bedrijf en ieder project heeft een 

of meerdere periodes van overweging en even niets doen nodig. Elke 

klantrelatie kent periodes van geen actie en rust. Elke werkweek zou 

ook periodes van reflectie en verstilling moeten bevatten.

Zelf aan de slag 

De in- en uitademing van je bedrijf
Je kunt het basisritme van actie en rust heel goed waarnemen via 
je eigen ademhaling. Zo kun je ontdekken met welke beweging je 
het bekendst bent en welke beweging je bedrijf op dit moment 
nodig heeft.

1. Ga staan en neem de tijd om je voeten stevig op de grond te  

 voelen, je ruggengraat wat langer te laten worden en je schouders  

 over te geven aan de zwaartekracht.

2. Richt je aandacht op je ademhaling. Waar voel je de inademing in  

 je lichaam en waar de uitademing? Doe dit een aantal  

 ademhalingen.

3. Wat neem je waar als je inademt? Voel je de actie? De spanning?  

 De beweging? Waar voel je dit aan?

4. Wat neem je waar als je uitademt? Voel je de ontspanning,  

 verstilling, rust? Waar voel je dit aan?
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5. Als je inademt laat je je door de adem naar voren bewegen. Als  

 je uitademt laat je je door de adem naar achteren bewegen Doe  

 dit een aantal ademhalingen.

6. Welke van de twee bewegingen ken je het beste? Welke is het  

 comfortabelst?

7. Onderzoek nu bij een inademing waar je in je bedrijf deze  

 beweging herkent? Klopt dat met wat er nodig is?

8. Op een uitademing vraag je je af waar in je bedrijf je deze  

 beweging herkent? Klopt dat met wat er nodig is?

9. Op een inademing vraag je je af welk deel of aspect van je bedrijf  

 wat meer actie, beweging en spanning kan gebruiken.

10. Op een uitademing vraag je je af welk deel of aspect van  

 je bedrijf wat meer rust, ontspanning en verstilling kan  

 gebruiken. 

De seizoenen
Als we het basisritme uitbreiden, krijgen we het ritme van de vier 

seizoenen. Dit kun je toepassen op je bedrijf als geheel, maar ook 

op een project of op een relatie met een klant. Door je af te vragen 

in welk seizoen je bedrijf, een project of relatie zich bevindt, kun je 

bepalen welke mate van actie erbij hoort.

Winter

Het moment tussen uit- en inademing is de winter. De winter staat 

voor stilte, het naar binnen keren, bezinning en rust. 

De aandacht gaat uit naar de wortels. De winter is de tijd om zaadjes 

te planten en verbinding te maken met je wensen. Het is tijd voor 

contemplatie en de tijd om beelden te scheppen van wat je wenst.
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“In het duister wordt het licht geboren.”
Yoke de Wilde

Lente

De inademing is de lente, de tijd van het ontkiemen. Er ontstaat 

beweging. Nieuwe zaken ontwikkelen zich. Je gaat naar buiten 

en in de interactie met je omgeving ontstaat het nieuwe. De eerste 

resultaten zijn pril en kwetsbaar. De lente gaat over het vormgeven, 

het concretiseren van de zaadjes die in de winter zijn geplant.

Zomer

Tussen de in- en de uitademing zit de zomer. Alles groeit en bloeit 

en produceert. Alles is volop in actie, de tijd om te handelen en door 

te gaan. De zomer is ook het seizoen van het genieten en het vieren 

van je successen, ontvangen.

Herfst

De herfst is de uitademing. Dit is een mooie tijd om te waarderen 

wat je hebt gecreëerd. Het is ook de tijd van afscheid nemen en 

loslaten. 

Wat niet meer past kun je op een passende manier achter je laten. 

Dit kan gaan over producten of diensten, mensen, leveranciers of 

klanten, maar ook over overtuigingen, gewoontes en patronen. Alles 

wat je niet meer dient kun je in deze periode loslaten.

Je eigen ritme
Waarschijnlijk herken je wel dat je soms heel productief bent en op 

andere momenten alles meer tijd en moeite kost. Dit komt doordat 

niet ieder moment hetzelfde is en jij niet op ieder moment hetzelfde 
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bent. Als je je eigen ritme ontdekt, kun je de juiste dingen op het 

juiste moment doen. Zeker als je jouw ritme afstemt op dat van je 

klanten, je projecten en je bedrijf.

De verleiding is groot om in de standaardritmes van de maatschappij 

mee te gaan: jaarrekeningen, kwartaalaangiftes, werkweken, 

werkdagen van 9-17. Maar vaak zullen deze niet 1-op-1 bij jou 

passen. Het volgen van de standaardritmes zorgt er dan voor dat je 

niet optimaal functioneert en niet zo productief bent als je kunt zijn. 

Misschien werk je het liefst ’s avonds of ’s nachts of werk je liever 

vier dagen en dan een dag niet en dan weer vier wel. Natuurlijk heb 

je te maken met een omgeving en zal je je soms moeten aanpassen 

aan je klanten, leveranciers, familie en vrienden. Maar je kunt hierin 

heel goed je eigen wensen aangeven.

Marketingritme
Als het bijvoorbeeld gaat over marketing op social media, kun je 

aanvoelen wat het natuurlijk ritme is van het aantal en de regelmaat 

van de berichten dat past bij jou, je dienst en je doelgroep. Het 

kan zijn dat het natuurlijke ritme is dat je iedere week een bericht 

plaatst, of iedere dag twee keer of dat je een paar weken heel veel 

berichten plaatst en vervolgens een tijdje niks. Dit is heel anders 

dan veel social media goeroes je vertellen. Die zeggen meestal dat 

je heel regelmatig berichten moet plaatsen en deze van tevoren 

moet schrijven en dan automatisch moet plaatsen op regelmatige 

tussenposen van elkaar. Dit kan passen bij jou en je klanten, maar 

het kan ook heel goed niet passen.
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Projectritme
In een project kan het betekenen dat er periodes zijn waarin je heel 

hard werkt en tot ’s avonds laat met het project bezig bent. Op 

andere momenten doe je juist even niks en neem je de tijd om iets 

te laten bezinken, te reflecteren of de ingezette acties hun werk te 

laten doen.

“Het oude wordt oud zodra het nieuwe komt.
Dan mag het voorbij zijn.”

Bert Hellinger

Soms krijg ik van klanten de vraag wat een goede tijd is om na het 

versturen van een offerte hierover te bellen, of hoe lang je moet 

wachten totdat je een klant actief gaat benaderen nadat je een mail 

hebt gestuurd. Dit heeft alles te maken met het ritme van je klant in 

relatie tot jou en je dienst. Hier is dus geen standaard antwoord op 

te geven. Het vraagt om het loslaten van je overtuigingen, je angsten 

en verlangens en wat de wereld normaal vindt of wat jij denkt dat 

de wereld normaal vindt. Dan pas kun je je afstemmen op het ritme 

en aanvoelen, bekijken of weten wat het juiste moment is om actie 

te ondernemen of juist nog even te wachten.

Verschil in snelheid tussen directeur en teammanager
Een ondernemer kwam bij me omdat hij gedoe had met één van zijn 

teammanagers. De ondernemer was ontevreden over de manier van 

werken van deze manager. Door middel van een opstelling gingen 

we kijken wat de ondernemer kon doen om de manager beter te    
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 laten functioneren.

Een belangrijk inzicht uit deze opstelling was dat het ritme van 

deze manager totaal anders was dan dat van de ondernemer. De 

ondernemer was snel, nam snel beslissingen, ging altijd door en zat 

in een heel actief ritme. De manager was juist wat rustiger, doordacht 

dingen veel meer en had een veel langzamer ritme. De ondernemer 

kon veel beter gebruik maken van de talenten van deze medewerker 

door zich af en toe aan te passen aan het ritme van deze manager. 

Belangrijker nog was het erkennen van dit verschil in ritme en de 

manager toe te staan om in een ander ritme te werken.

Zelf aan de slag 

Ritmedagboek
Om je bewust te worden van de ritmes in je leven en in je bedrijf is 
het handig om deze op te schrijven en achteraf terug te bekijken. 
Hiervoor kun je een ritmedagboek bijhouden.

1. Schrijf dagelijks de volgende zaken op:

 �	Een lijst van de belangrijkste activiteiten die je die dag hebt  

  gedaan

 �	Per activiteit geef je aan of deze je gemakkelijk afging of niet

 �	Per activiteit geef je aan of je het idee had dat ze bij je ritme  

  op dat moment pasten of juist niet. Was het het juiste moment  

  om deze activiteit te doen? Je hoeft dit niet te begrijpen. Vraag  

  jezelf simpelweg af of dit het juiste tijdstip voor de activiteit  

  was en of er een ander, beter tijdstip zou zijn geweest.
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 �	Per activiteit geef je aan of je er energie van kreeg of dat  

  ze juist energie kostten.

 �	Reflecteer op wat maakte dat je de activiteit op dat specifieke  

  moment hebt gedaan. Had je dat al eerder in je agenda geschreven  

  en voerde je het gewoon uit? Zat er een deadline op waardoor  

  je het op dat moment moest doen? Had je je goed afgestemd  

  op je eigen ritme en ben je toen een activiteit gaan doen? Had  

  je een stemmetje in je hoofd dat zei dat je toch echt om 9 uur  

  moest beginnen met je werk? 

2. Bekijk iedere week de lijst van activiteiten met aantekeningen  

 en stel jezelf de volgende vragen:

 �	Wat was een uitgaande, actieve en meer opgaande beweging?  

  Wat juist een naar binnen gerichte, passieve, neergaande  

  beweging?

 �	Wat valt je op aan het ritme van de week? Klopte dit voor jou  

  of zou je wat willen veranderen aan dit ritme? 

 �	Zie je een patroon in het al dan niet volgen van je eigen ritme?  

  Wat helpt om je eigen ritme te volgen? Wat zorgt ervoor dat  

  je niet je eigen ritme volgt? Waar herken je aan of je je eigen  

  ritme volgt of juist niet?

3. Bekijk na 28 dagen de hele lijst van activiteiten en reflecties.

 �	Wat valt je op? 

 �	Wat is het voor jou natuurlijkste ritme?

 �	Welke overtuigingen moet je hiervoor loslaten? Welke nieuwe  

  overtuigingen komen hiervoor in de plaats? Je kunt je nieuwe  

  overtuiging als een korte zin of affirmatie formuleren en deze  

  regelmatig herhalen. Je kunt ook je wachtwoord veranderen in  

  een korte bekrachtiging van deze nieuwe overtuiging, zodat je  

  vaak aan je nieuwe overtuiging herinnerd wordt. 
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Intuïtie als leidraad
Het kan zijn dat dit iedere week en iedere maand hetzelfde is, maar 

het kan ook heel goed zijn dat jouw ideale ritme en de ideale tijd 

om activiteiten uit te voeren per week verschilt. Door je intuïtie in 

te zetten, kom je erachter wat voor jou het ideale moment is om een 

bepaalde actie uit te voeren.

Je intuïtie kan heel goed aangeven welke activiteit je op dit 

moment het beste kunt doen. Door echt helemaal open en zonder 

verwachtingen naar je intuïtie te luisteren, kun je achterhalen wat 

het juiste moment is om in actie te komen of juist niet. Meer in het 

algemeen kun je door af te stemmen op je intuïtie het juiste moment 

bepalen voor de juiste beweging. Door vaker je intuïtie leidend te 

laten zijn bij het bepalen van het juiste moment voor een actie, zal 

je steeds meer je eigen natuurlijke ritme gaan ontdekken.

Dit betekent vaak wel dat je je ideeën over hoe het hoort moet 

loslaten. Het kan namelijk zomaar zijn dat het advies van je 

intuïtie niet overeen komt met wat normaal wordt geacht in onze 

maatschappij. De vraag is dan wat jij belangrijker vindt.

Intuïtief timemanagement
Timemanagement is voor veel ondernemers een belangrijk 

onderwerp. Je hebt maar 24 uur in de dag en zoveel te doen. Terwijl 

tijd vaak helemaal niet te managen valt. Het woord ‘tijdsurfen’ dat 

Paul Loomans heeft geïntroduceerd, beschrijft al veel beter dat tijd 

gaat over meebewegen met de ritmes die je tegenkomt. Door je over 

te geven aan die ritmes, ga je veel effectiever met je tijd om.
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In plaats van activiteiten te prioriteren en te plannen, stem je je op 

ieder moment af op het ritme van jezelf, je bedrijf en de taken. Op 

basis hiervan bepaal je wat op dit moment het juiste is om te doen. 

Het kan namelijk heel goed zijn dat het doen van je administratie op 

woensdagochtend drie uur kost, terwijl je het zaterdagavond in een 

uur gedaan hebt, omdat je dan meer in de flow van het boekhouden 

zit. Op dezelfde manier kan een belletje met een potentiële klant 

op maandagochtend heel stroef en moeilijk verlopen, terwijl je op 

dinsdagmiddag een goed lopend en vruchtbaar gesprek hebt met 

deze potentiële klant.

Deze manier van omgaan met activiteiten en tijd vraagt om overgave. 

Je hebt van tevoren geen controle meer over wat je wanneer doet. 

Je weet dus ook niet zeker of een bepaalde taak op tijd af komt. Je 

moet vertrouwen op je intuïtie en op jezelf dat alles precies op tijd 

op de juiste plek valt. Als je je deze manier van omgaan met tijd 

helemaal eigen hebt gemaakt, kun je je hoofd leegmaken en op ieder 

moment je volledige aandacht hebben bij wat je op dat moment aan 

het doen bent. Je zult merken dat je (veel) minder tijd nodig hebt 

voor de activiteiten en dat je met een veel relaxter gevoel hetzelfde 

of meer gedaan krijgt.

Het ultieme tijdsurfen bestaat uit de volgende aspecten, gebaseerd 

op het boek “Ik heb de tijd” van Loomans:

 y Laat alle ideeën en overtuigingen los die je hebt over tijd en over  

 het behalen van resultaat.

 y Verbind je met iedere taak waarvan je besluit dat je deze wilt  

 oppakken. Verbinden betekent dat je je voorstelt dat je deze taak  

 uitvoert en dat je daarbij een neutraal of positief gevoel hebt.  
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 Alle spanning die de gedachte aan de taak nog veroorzaakt,  

 vraagt om een onderzoek en om los te laten. Alleen als je je  

 volledig kunt verbinden met een taak, zal je deze ook optimaal  

 kunnen uitvoeren.

 y Schrijf de taken niet op een lijstje. Je laat het helemaal los en  

 vertrouwt op je intuïtie om de juiste taak op het juiste moment  

 aan te reiken.

 y Bouw gedurende de dag ruimte in om contact te maken met  

 je intuïtie en zo te bepalen welke taak je gaat oppakken.  

 Loomans noemt dit ‘witjes’, lege ruimtes in je dag. Op deze  

 manier zorg je ervoor dat je het juiste ritme volgt.

 y Pak iedere taak met volle aandacht op. Je focust je gedurende  

 een bepaalde tijd alleen maar op deze taak. Zo zorg je ervoor  

 dat de taak jouw volledige aandacht krijgt en zo optimaal  

 uitgevoerd kan worden.

 y Wees je bewust van verstorende elementen in je leven. Dit zijn  

 energielekken die om aandacht vragen. Denk hierbij aan een  

 zieke moeder of een rechtszaak die boven je hoofd hangt. Stop  

 deze energielekken niet weg, maar kijk ze als het ware recht in  

 de ogen.
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SUCCESVERSNELLER 6



ACTIE
Over de brug lopen 
terwijl je hem bouwt



BEWEGING IN TIJD

OP WEG NAAR RESULTATEN 

EEN STAP TEGELIJK



Waarom doelen zinloos zijn
Je kunt de juiste acties bepalen op basis van de doelen die je wilt 

bereiken. Je bepaalt waar je over vijf jaar wilt zijn met je bedrijf. Op 

basis daarvan bepaal je het doel voor het komende jaar, de komende 

maand en zo kun je je doelen voor de komende week vaststellen. 

Deze doelen bepalen vervolgens welke acties je de komende dagen 

gaat ondernemen. Dit lijkt een heel gemakkelijk en helder proces en 

voor projecten waarbij weinig complexiteit en verandering is, werkt 

dit ook erg goed. Bijvoorbeeld bij het fabriceren van een auto of het 

produceren van een pacemaker.

Maar in de meeste gevallen heb je te maken met een complexe 

omgeving en continue verandering. Als je dan met doelen gaat 

werken zoals hierboven beschreven, zet je jezelf vast en kun je de 

kracht van de onderstroom onvoldoende benutten.

Ondernemen 
bestaat uit een hele reeks van acties. Succesvol 
ondernemen gaat in de basis dus over de 
juiste acties op het juiste moment uitvoeren. 
In het vorige hoofdstuk hebben we het gehad 
over het juiste moment. Nu gaan we kijken 
naar de juiste acties.
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Mythe van Midas

Op een dag trok de wijngod Dionysus met zijn volgelingen 

door Phrygië. Dit was het land waar koning Midas 

heerste. Eén van zijn mannen dwaalde af en verdwaalde. 

Toen enkele boeren hem vonden, bonden ze hem vast en 

brachten hem naar koning Midas. Midas herkende de 

man als een volgeling van Dionysus en verzorgde hem tien 

dagen en nachten lang erg goed.

Als dank voor deze goede behandeling van zijn vriend, 

mocht Midas van Dionysus een wens doen die zeker uit zou 

komen. Midas was heel snel met zijn wens en zei: “Dan 

zou ik willen dat alles wat ik aanraak onmiddellijk in goud 

verandert”. Dionysus had door dat dit een dwaze wens was, 

maar kon niet anders dan de wens laten uitkomen.

Koning Midas was verrukt toen het takje dat hij van een 

boom trok direct in goud veranderde. Ook de aren die 

hij van het veld plukte en de steen die hij aanraakte, 

veranderden allemaal in goud. Hij was een rijk man! 

Om dit te vieren vroeg hij zijn dienaren een maaltijd te 

bereiden. Zij hadden een overvloedige maaltijd gemaakt 

en Midas tastte toe. Toen hij echter het heerlijke vlees 

aanraakte, veranderde dit in goud. Ook het drinken dat hij 

wilde drinken, veranderde in goud.

Toen realiseerde zich hoe verschrikkelijk de wens was die 

hij had geuit. Hij zou heel rijk zijn, maar sterven van de 

honger.
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Middel of doel?
Veel van de doelen die ik hoor, zijn eerder middelen dan 

doelen. Een omzetgroei van 20%, 5 nieuwe klanten, een 

medewerkerstevredenheid van 90%. Ook doelen zoals het creëren 

van meer impact of een gifvrije landbouw realiseren klinken mooi, 

maar is dit waar het werkelijk over gaat?

“Je hoeft niet in actie te komen 
om je dromen te verwezenlijken. 

Het gaat vooral om hoe je 
die beweging die er al is richting geeft.”

George Parker

Doelen zijn vaak een middel om een achterliggende wens of intentie 

te bereiken. We richten ons liever op het voor ons makkelijk te 

beschrijven doel, in plaats van op deze achterliggende intentie. Door 

doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden 

(SMART) te maken, wordt onze aandacht nog meer gericht op de 

duidelijk te omschrijven doelen. De achterliggende intentie verdwijnt 

uit het zicht.

Intentie
In plaats van een ‘doel’ heb ik dus het liever over een intentie. Dat 

roept minder focus en vernauwing op en helpt je meer te richten 

op de emotionele laag. Een intentie gaat meer over een duidelijk 

beeld met een krachtig gevoel erbij. Dit kan best concreet en helder 

zijn en je kunt zelfs een idee hebben van het tijdspad. Je kunt er 

wellicht ook een getal bij noemen. Of dat het precieze getal is, is niet 

belangrijk. Het geeft een richting aan.
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Om van je doel naar je intentie te komen, onderzoek je het waarom 

van je doel. Je kunt je dit een paar keer afvragen, want ook de 

intentie die dan meteen in je opkomt is wellicht een middel om een 

nog diepere intentie te realiseren. Door dit een paar keer te doen, 

kom je bij je werkelijke intentie uit.

Werkelijke intentie
Waarom wil je je omzet verhogen? “Geld is maar een cijfer op de 

giro”, zei mijn oma altijd. Dus meer geld is nooit het doel. Het gaat 

erom dat je helder krijgt wat dit extra geld voor jou en je bedrijf 

betekent. Wat kun je met dat geld wat je nu niet kunt of wat denk je 

dat een hogere omzet jou gaat brengen?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde investeringen wilt doen 

en daar nu het geld niet voor hebt. Het kan ook zijn dat je die 

mooie grote reis wilt maken waar je nu het geld niet voor hebt. 

Maar ook deze doelen zijn weer een middel. Want waarom wil je 

die investeringen doen of die reis maken? Wat levert jou en je bedrijf 

dat op? De investeringen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

je meer klanten kunt bedienen met dezelfde mensen, of het kan 

betekenen dat de kwaliteit van je product of dienst omhoog gaat. 

Die vakantie kan je in contact brengen met andere culturen of kan 

ervoor zorgen dat je waardevolle tijd doorbrengt met je familie.

De werkelijke intentie of wens van koning Midas uit de mythe was 

niet om alles in goud te laten veranderen. Zijn wens was wellicht om 

een onbezorgd leven te leiden. Als hij dat tegen de god had gezegd, 

zag zijn leven er heel anders uit.
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De diepere intentie achter mijn begrote jaaromzet

Wat was het spannend om mijn vaste loondienstverband op te 

zeggen. Zou ik wel genoeg geld kunnen verdienen om mijn gezin 

te onderhouden? Het eerste jaar maakte ik een berekening van de 

omzet die ik nodig had om ongeveer even veel geld te verdienen als in 

loondienst. Iedere maand keek ik in hoeverre ik mijn doel had behaald. 

Helaas lag mijn omzet niet op schema en aan het einde van het jaar 

had ik mijn doel niet gehaald. Totdat ik naar mijn achterliggende 

intentie keek. Achter mijn doel om evenveel te besteden te hebben als 

in loondienst lag de intentie om met mijn gezin op eenzelfde manier te 

kunnen blijven leven. Doordat mijn vrouw in hetzelfde jaar meer was 

gaan werken en ik als startende ondernemer minder belasting hoefde 

te betalen, was het netto inkomen dat we als gezin te besteden hadden 

(ongeveer) hetzelfde als toen ik in loondienst was. 

Mijn intentie was waarheid geworden, alleen niet op de manier die ik 

had bedacht.

Zelf aan de slag 

Ontdek jouw intentie
Door de intentie achter jouw doel te onderzoeken, is het 
gemakkelijker om de vorm los te laten en open te staan voor andere 
vormen waarin je intentie vorm kan krijgen. Neem als uitgangspunt 
een doel dat je voor jezelf hebt gesteld.
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1. Waarom wil je dit doel bereiken? Wat verwacht je dat er verandert  

 als je dit doel hebt bereikt?

2. Herhaal de vraag nu voor het achterliggende doel. Waarom wil je  

 dat zo graag? Wat is de achterliggende intentie?

3. Herhaal dit een aantal keer. Uiteindelijk zal je bij een zeer  

 algemene of grootse intentie zoals geluk komen.

4. Bepaal voor jezelf met welke intentie je je het liefste wilt verbinden.  

 Is dat toch nog steeds het eerste doel waar je mee begon? Of is  

 dit de laatste intentie die je hebt opgeschreven? Alles is goed.

5. Verbind je met deze intentie door je ogen te sluiten en je voor  

 te stellen dat dit al bereikt is. Je voelt hoe het is als je dit al hebt  

 bereikt. Wat zie je? Wat zeg jij tegen anderen en anderen tegen  

 jou? Welk gevoel heb je erbij? Adem het helemaal in en weer uit.

6. Je kunt ervoor kiezen om een tekening, collage of andere creatieve  

 vorm te maken van jouw intentie. 

Laat je intentie en de weg los
Om optimaal gebruik te maken van alle hefbomen en ondersteuning 

in de onderstroom is het van belang dat je jouw intentie vervolgens 

weer helemaal loslaat. Ook de weg naar het realiseren van je intentie 

laat je los. Want door in te vullen op welke manier je denkt jouw 

intentie te kunnen waarmaken, sluit je veel mogelijke wegen uit. 

Je mag er namelijk van uitgaan dat je redelijk beperkt bent in het 

bedenken van de mogelijke manieren om je intentie te realiseren. 

Hoe ondernemend, creatief of weldenkend je ook bent.

Door de concrete vorm los te laten, creëer je de gelegenheid om het 

succes in een andere vorm te laten ontstaan dan jij kunt bedenken. 
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Vaak komt het nog mooier, beter, grootser of vollediger uit dan je 

jezelf had voorgesteld of had bedacht.

Verbinding

Door je over te geven aan het organisme van je bedrijf, aan je missie 

en aan de onderstroom, zal je merken dat je veel gemakkelijker 

grote successen kunt creëren. Dat werkt op dezelfde manier met je 

intenties: in plaats van je te richten op de manier waarop je intentie 

vorm krijgt, kun je je beter richten op de verbinding met je diepere 

intentie. Maak contact met dat wat je wilt bereiken. Stel je hierbij 

voor dat je dit al helemaal hebt bereikt. Stel je als het ware voor 

dat je verlangen is vervuld en roep de emoties en het gevoel op die 

daarbij horen. Door je op deze manier te verbinden met je intentie, 

zend je een frequentie uit die past bij het gerealiseerd hebben van 

deze intentie. Dit trekt als vanzelf mensen, gebeurtenissen en acties 

aan die helpen bij het realiseren van deze intentie.

“Het komt mooier 
dan je kunt 
bedenken.”

Thea Jurina

De weg is het doel

Tenslotte is het goed om je te realiseren dat het leven en ook het 

zakenleven niet gaat om het bereiken van doelen. Het risico van het 

richten op doelen is dat je vooral op de toekomst gericht bent. Je 

bent continu bezig met het kijken wat er mist en wat er nog nodig is 

om bij je doel te komen.

Het bewandelen van de weg naar het doel is minstens zo interessant 
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als het bereiken van het doel. Je bent er in ieder geval meer tijd 

van je leven mee bezig. Door niet met je aandacht bij het doel in 

de toekomst te zijn, maar juist in het hier en nu kun je veel beter 

contact maken met je intuïtie. Je weet niet hoe de wereld er morgen 

uitziet en je kunt daar dus geen beslissingen over nemen. Je intuïtie 

is veel beter afgestemd op wat zich zal aandienen en kan je dus veel 

beter leiden.

Zie je doel als een stip op de horizon en geniet van de weg ernaartoe. 

Of je dan bij het doel komt, is eigenlijk niet zo van belang.

De reis naar Ithaka

Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka

wens dat de weg dan lang mag zijn,

vol avonturen, vol ervaringen.

De Kyklopen en de Laistrygonen,

de woedende Poseidon behoef je niet te vrezen,

hen zal je niet ontmoeten op je weg

wanneer je denken hoog blijft, en verfijnd

de emotie die je hart en lijf beroert.

De Kyklopen en de Laistrygonen,

de woedende Poseidon zal je niet treffen

wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt,

wanneer je geest hun niet gestalte voor je geeft.

Wens dat de weg dan lang mag zijn.

Dat er veel zomermorgens zullen komen

138



waarop je, met grote vreugde en genot

zult binnenvaren in onbekende havens,

pleisteren in Phoenicische handelssteden

om daar aantrekkelijke dingen aan te schaffen

van parelmoer, koraal, barnsteen en ebbenhout,

ook opwindende geurstoffen van alle soorten,

opwindende geurstoffen zoveel je krijgen kunt;

dat je talrijke steden in Egypte aan zult doen

om veel, heel veel te leren van de wijzen.

Houd Ithaka wel altijd in gedachten.

Daar aan te komen is je doel.

Maar overhaast je reis in geen geval.

‘t Is beter dat die vele jaren duurt,

zodat je als oude man pas bij het eiland

het anker uitwerpt, rijk aan wat je onderweg verwierf,

zonder te hopen dat Ithaka je rijkdom schenken zal.

Ithaka gaf je de mooie reis.

Was het er niet, dan was je nooit vertrokken,

verder heeft het je niets te bieden meer.

En vind je het er wat pover, Ithaka bedroog je niet.

Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zal je al

begrepen hebben wat Ithaka’s beduiden.

K.P. Kavafis (1911)
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Wat is je eerstvolgende stap?
In het nemen van actie hoef je niet verder te denken dan je 

eerstvolgende stap. We zijn geneigd heel veel stappen vooruit te 

denken. Dit komt doordat we graag controle willen hebben en 

onzekerheden willen minimaliseren. Het goede nieuws is echter dat 

je nooit controle hebt en er altijd onzekerheid zal zijn.

Je kunt je tijd en energie dus beter stoppen in de eerstvolgende stap 

en erop vertrouwen dat de eerstvolgende stap daarna ook wel helder 

wordt.

"Durf je de brug 
te bouwen terwijl 

je erover heen loopt?"
Robert Quinn

Kleine stapjes
De eerste stap kan een ministapje zijn dat 10 minuten duurt of eentje 

die een paar maanden duurt. Vaak zijn grotere stappen ook weer 

een doel op zich en kun je daarbinnen ook weer een eerstvolgende 

stap bepalen. Op die manier zit er een gelaagdheid in de stappen 

die je neemt. Uiteindelijk gaat het erom dat je bepaalt wat je op dit 

moment zal gaan doen. Het gaat niet over wat je de komende maand 

moet doen of wat je komend jaar wilt doen. Iedere actie gaat over 

het hier en nu.

Door je te realiseren dat ondernemen altijd in kleine stapjes gaat, 

is het gemakkelijker om grote dingen te realiseren. Je stemt je 

namelijk af op het grote dat je wilt bereiken. Je realiseert je dat 
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dit ook maar een beeld is en dat eronder een diepere intentie ligt. 

Je maakt verbinding met deze intentie en in het hier en nu stel je 

jezelf vervolgens de vraag wat de eerstvolgende stap is. Als dit een 

grote nog niet uitvoerbare stap blijkt te zijn, vraag je je af wat de 

eerste stap is om dit te bereiken. Zo ga je door totdat je een concreet 

uitvoerbare actie hebt waar je mee kunt beginnen.

Gebruik je intuïtie
Intuïtie is een goede raadgever als het gaat om het bepalen van welke 

actie je op welk moment moet uitvoeren. Je zuivere intuïtie kan je 

feilloos vertellen wat je wel en wat je niet zou moeten doen. Het is 

daarvoor wel van belang om je intuïtie te kunnen onderscheiden 

van je onderbuikgevoel.

Wat ook helpt, is dat andere succesversnellers al beweging in 

jezelf hebben gecreëerd waardoor er meer ruimte is voor je zuivere 

intuïtie. Zo is het handig als je je kunt overgeven aan een grotere 

kracht, als je weet wat jouw patronen en valkuilen zijn en dat je niet 

meer geleid wordt door beperkende overtuigingen op het gebied van 

geld en tijd.

De gemakkelijkste manier om je intuïtie te gebruiken is door vragen 

te stellen en nieuwsgierig te zijn naar de antwoorden die komen en 

de manier waarop ze komen. De gemakkelijkste vraag om te stellen 

is: wat is mijn eerstvolgende stap? Niks meer en niks minder. Op die 

manier kun je je intuïtie gebruiken om stap voor stap het succes in 

je bedrijf te creëren dat je voor ogen hebt of, als je de controle los 

durft te laten, nog veel mooier dan dat!
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Zelf aan de slag 

Wat is mijn eerstvolgende stap?
Je kunt een succesvol bedrijf creëren door iedere keer de juiste 
volgende stap te zetten. Zeker in tijden van grote complexiteit en 
verandering is stap voor stap ondernemen het meest verstandig. 
Je intuïtie is de ideale raadgever als het gaat om het bepalen van 
de eerstvolgende stap.
Het kan helpen om afspraken met je ratio te maken zodat je intuïtie 
haar ruimte even niet hoeft te bevechten. Spreek bijvoorbeeld af 
om 1 dag in de week te oefenen met je intuïtie of dat je 28 dagen 
met intuïtie gaat experimenteren en daarna gaat evalueren. 
Spreek daarbij af dat tijdens het oefenen en experimenteren je 
ratio minder snel zal reageren. Zo krijgt je intuïtie de kans om zich 
verder te ontwikkelen.

1. Neem een moment om in je innerlijke rustpunt of lege midden  

 te komen. 

2. Stel jezelf vervolgens de vraag wat je eerstvolgende stap is. Je kunt  

 hierbij wat focus aanbrengen, door je te richten op de eerstvolgende  

 stap in je bedrijf of nog iets specifieker op een bepaald gebied in  

 je bedrijf zoals bijvoorbeeld marketing of een samenwerking of  

 de ontwikkeling van een nieuwe dienst.

3. Sta vervolgens open voor de informatie van je intuïtie. Wees  

 nieuwsgierig naar de manier waarop het tot je komt. Je kunt de  

 verschillende kanalen langslopen door te vragen welk beeld er bij  

 de eerste stap hoort, welk geluid, gevoel, geur, smaak of welk  

 idee er in je op komt.
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4. Rek tenslotte de tijd op die er zit tussen deze eerste intuïtieve  

 informatie en het moment dat je ratio aan slaat en er van  

 alles van gaat vinden. Verdiep de informatie van je intuïtie door  

 bijvoorbeeld door te vragen bij een gevoel dat je krijgt of door  

 een beeld zich te laten ontwikkelen tot een film. Vraag je intuïtie  

 om de informatie verder aan te kleden door details in te vullen,  

 de informatie te verdiepen of intenser te maken.

5. De informatie die je vanuit je intuïtie hebt gekregen over je  

 eerstvolgende stap, ga je uitvoeren. 

Niet doen is ook actie

In een tijd waar stilstand als achteruitgang wordt gezien en druk, 

druk, druk de standaard is, lijkt actie de enige manier om vooruit 

te komen. Het blijkt een hardnekkige collectieve overtuiging dat we 

om iets te bereiken altijd iets moeten doen en dat we om meer te 

bereiken meer moeten doen.

Natuurlijk, iets doen is niet per definitie verkeerd. Ondernemen 

vraagt zeker om actie. Toch zie ik te vaak dat ondernemers doen om 

het doen. Zo krijgen ze het gevoel dat ze productief zijn en dat ze 

dus bijdragen aan het succes van hun bedrijf. Ze vergeten dat ‘niet 

doen’ ook een actie is.

Maak gebruik van synchroniciteit
Doordat je je hebt verbonden met je intentie gaat de wereld om 

je heen als het ware meewerken, meebewegen en meetrillen in 

de frequentie van deze intentie. In plaats van een stappenplan 
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met deadlines geef je je over aan de toevalligheden die op je pad 

komen. Carl Jung heeft de term ‘synchroniciteit’ bedacht voor dit 

betekenisvolle toeval.

Soms werkt synchroniciteit heel direct, doordat je broer je belt en 

het toevallig over iemand heeft die hij kent die je kan helpen om de 

Spaanse markt te betreden. Soms is het minder direct. Dan gebeurt 

er iets waar je niet direct de relatie met jouw doel in ziet, maar je 

uiteindelijk wel richting je doel brengt.

Door stap voor stap te ondernemen, kun je makkelijker meestromen 

met wat zich op dat moment aandient. Dit vraagt om een open 

houding, vertrouwen en het loslaten van je ideeën, overtuigingen en 

verwachtingen over het resultaat. Hiervoor is het dus ook belangrijk 

dat je contact hebt met je echte doel, je achterliggende intentieen 

niet met een van de doelen die eigenlijk een middel zijn. Je kunt 

dan gemakkelijker meestromen omdat je de vorm waarin jouw doel 

zich moet manifesteren los hebt gelaten. Het hoeft dus niet per 

se die extra omzet te zijn. Als het je lukt om je over te geven en 

mee te stromen, is de manier om grootse dingen te bewerkstelligen 

moeiteloos en vrij.

Klanten die afbellen, heerlijk!

De een na de andere klant belde de afspraak die ze hadden af. Hier was 

ze eigenlijk heel blij mee. Ze wilde tijd besteden om haar nieuwe dienst 

te ontwikkelen en ze voelde diep van binnen dat ze haar agenda   
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 leeg moest maken. Ze kon al die klanten toch niet afzeggen? Nadat 

ze de tijd had genomen om zich te verbinden met haar intentie om 

een nieuwe dienst te ontwikkelen, had ze duidelijk gevoeld dat ze 

echt ruimte moest maken. Gelukkig waren er klanten die zelf afbelden 

vanwege ziekte of omdat het bij hen nu niet uitkwam. Zelf hoefde 

ze nog maar 2 klanten af te bellen en ze had een lege week in haar 

agenda gecreëerd.

Houvast voor onderweg
Als je zo op de tijd surft en je intuïtie laat bepalen wat je eerstvolgende 

actie is, krijg je wellicht de behoefte om te weten hoe je bedrijf 

ervoor staat. Je wilt een vinger aan de pols houden en bij kunnen 

sturen als dat nodig is. Deze behoefte is begrijpelijk en soms ook 

niet onverstandig. Tegelijkertijd is het vaak niet duidelijk of de acties 

die je hebt uitgevoerd je dichter bij je doel hebben gebracht. Het is 

dan niet duidelijk hoe goed het met je bedrijf gaat en of je bij moet 

sturen. Misschien heb je wel geen beeld van het complete plaatje 

en lijkt het door jouw ogen dat je acties tot niks hebben geleid, 

maar blijkt later dat ze iets in gang hebben gezet dat op een andere 

manier dan jij kunt bedenken bijdragen aan jouw diepere intentie.

Waarom cijfers je niet verder helpen
Een manier om te bepalen of je acties succes hebben gehad, is het 

kijken naar de cijfers. Dit is een relatief gemakkelijke manier om 

het succes van je bedrijf te bepalen. Het sturen op cijfers is echter 

ook gevaarlijk. Het is goed om je te realiseren dat cijfers slechts een 

beeld geven van de werkelijkheid, maar dat ze de werkelijkheid niet 

zijn. Ze laten een bepaald deel van de werkelijkheid zien, waardoor 
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je als ondernemer kunt bijsturen. Laat ik voorop stellen dat ik niet af 

wil van cijfers. Ze kunnen heel nuttig zijn om bepaalde inzichten te 

verkrijgen die je kunt gebruiken voor het vormgeven van je bedrijf. 

Wat er echter vaak gebeurt is dat cijfers een eigen leven gaan leiden 

en dat je ze los gaat koppelen van de werkelijkheid.

“De kaart is 
niet het gebied.”

Alfred Korzybski

We creëren met cijfers een kaart van het gebied. Het risico is dat 

we ze als het gebied zelf gaan beschouwen. Zeker in de sociale 

wetenschappen en de economie zijn cijfers boterzacht. Het 

gedrag van mensen en activiteiten in de economie kun je op 

veel verschillende manieren meten. Je kunt allerlei verbanden 

leggen en door middel van statistiek kun je deze vaak cijfermatig 

onderbouwen. Zelfs de omzet- en winstcijfers van een bedrijf kun 

je op verschillende manieren samenstellen. Accountantskantoren 

krijgen er goed voor betaald om de winst zo hoog mogelijk te maken 

of juist boekhoudkundig te minimaliseren. Soms houden bedrijven 

zelfs twee boekhoudingen aan om zo optimale cijfers te hebben 

voor twee verschillende en tegenstrijdige doeleinden.

Ook het gebruik van de zogenaamde Key Performance Indicators of 

een dashboard kunnen zorgen voor een schijnwerkelijkheid op basis 

waarvan je beslissingen gaat nemen. Deze indicatoren geven echter 

maar een beperkte blik op de werkelijkheid. Daarnaast is het de 

vraag of de waardes overeenkomen met de werkelijkheid.
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Als je cijfers gebruikt, kies ze zorgvuldig
Als ondernemer heb je gelukkig alle vrijheid om je bedrijf in te 

richten zoals je zelf wilt. Je kunt zelf dus kiezen hoeveel waarde je 

aan cijfers hecht. Je kunt van alles vastleggen, meten en gebruiken 

voor de sturing van je bedrijf. Het aantal uren dat je per dag, 

week of maand werkt. Het aantal vakantiedagen. De gemiddeld 

prijs voor je product en gemiddeld kortingsbedrag. Je omzet en 

omzetdoelstelling. Je verkooptargets. Cijfers uit marktonderzoek. 

Klanttevredenheid. Medewerkertevredenheid. De gemiddelde 

ordergrootte. De gemiddelde termijn waarbinnen debiteuren betalen. 

Hoeveel klanten je nog nodig hebt om je omzet te halen, uitgaande 

van een gemiddelde omzet per klant.

De vraag is welke cijfers je helpen om jouw intentie te realiseren. 

Wees hierbij heel streng voor jezelf. Vraag jezelf af of je het cijfer 

echt nodig hebt en of het een relevant cijfer is. Vraag jezelf ook af 

waarom je dit cijfer nodig hebt en op welke manier het bijdraagt 

aan het beter realiseren van de bedoeling van je bedrijf. Dit verschilt 

van ondernemer tot ondernemer en van bedrijf tot bedrijf. Door de 

cijfers zorgvuldig te kiezen, zorg je ervoor dat je niet leunt op cijfers 

die niks zeggen over de echte wereld.

Voorspelde omzet

Een klant van me had een prachtig Excel sheet met alle potentiële 

klanten, de omzet die hij daar verwachtte te gaan halen en de kans dat 

deze potentiële klant ook klant zou worden. Hieruit rolde automatisch   
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 een getal voor de omzet die hij verwachtte te gaan halen. Dat gaf 

hem rust en een goed gevoel. Hij lag op koers. Het zou goed komen.

Dit was natuurlijk een grote illusie. Ten eerste was de omzet die 

hij verwachtte te gaan realiseren bij een klant aan veel factoren 

onderhevig. Dit was niet meer dan een goede gok. Daarnaast was de 

kans dat een potentiële klant ook daadwerkelijk klant zou worden een 

onzingetal. Iemand wordt namelijk klant of hij wordt geen klant. Het is 

zwart wit, nul of één, binair. Vanuit het idee dat iemand misschien wel 

of misschien geen klant wordt, kun je een percentage bedenken dat 

de kans weergeeft dat jij verwacht dat iemand klant wordt. Dit cijfer is 

echter geheel nutteloos. Toch ging de klant dit getal vermenigvuldigen 

met de verwachte omzet en telde hij al die omzetten bij elkaar op. 

Zo kwam hij tot een verwachte omzet voor dat jaar. Dit cijfer vertelde 

hem echter niks. Alle moeite van het inschatten van de kansen en het 

bepalen van de opdrachtgrootte waren voor niets geweest.

Wat sluit je uit met cijfers?
Zodra je met cijfers de voortgang van je bedrijf gaat meten, sluit 

je iets uit. Dat wat je meet, bepaalt namelijk ook dat waar je 

aandacht aan besteedt. Als je de omzet van je bedrijf meet, zal je 

in je dagelijkse aansturing beslissingen nemen die je omzet positief 

beïnvloeden. Als je daarentegen geen omzet meet maar winst, zal 

je wellicht andere inspiratie krijgen om dit cijfer te verbeteren. Een 

winkelier die zijn omzetsnelheid meet, zal andere keuzes maken 

dan een winkelier die klanttevredenheid als belangrijkste cijfer 

gebruikt. Natuurlijk kun je verschillende cijfers gebruiken, maar 
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dat wat je meet bepaalt waar de aandacht van jou en je eventuele 

medewerkers op wordt gericht.

Met iedere keuze die je maakt, sluit je namelijk iets uit. Daar ontkom 

je niet aan. Dat is ook helemaal niet erg. Wees je er echter van 

bewust en erken het. Als je iets onbewust uitsluit kan het zomaar 

zijn dat het via een achterdeurtje bij je terugkomt en dat het een 

vervelende invloed op je bedrijf kan hebben.

Dat wat niet te meten is

Een van de zaken die je uitsluit is dat wat niet te meten is. Door 

cijfers te gebruiken om te sturen, beperk je je tot dat wat in cijfers 

te vatten is. Dat is gemakkelijk voor het meten van omzet of de 

prijs. Ook de mate van behoefte bij klanten of de bereidheid om een 

product te kopen, kun je nog omzetten in een cijfer, maar hierbij gaat 

al veel informatie verloren (of wordt buiten gesloten). Het meten 

van de mate waarin een actie bijdraagt aan het verwezenlijken 

van het hogere doel van je bedrijf is echter erg lastig of niet in een 

cijfer te vatten. Het succes bekeken door de vier eerder beschreven 

succesbrillen is niet allemaal vast te leggen in cijfers. Hoe meet je 

of je succesvolle relaties hebt of een vervullend leven? Als je bij 

het sturen van je bedrijf alleen afgaat op cijfers, hou je dus geen 

rekening met deze succesfactoren, terwijl ze wel van essentieel 

belang zijn voor je bedrijf.

Andere ideeën over succes en een succesvol bedrijf

Het gebruik van bepaalde cijfers als maatstaf voor het succes van 

je bedrijf gaat uit van concepten en ideeën over hoe een bedrijf 

zou moeten functioneren. Hiermee sluit je indirect andere ideeën 
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over succes en het goed runnen van een bedrijf, creativiteit en 

verbetermogelijkheden voor je bedrijf uit. Je meet iets omdat je 

denkt dat dit belangrijk is en het succes van je bedrijf bepaalt. Dit 

lijkt voor de hand te liggen, maar het is een keuze en verschilt van 

ondernemer tot ondernemer. Het verschilt zelfs van tijd tot tijd. Het 

kan zijn dat je na een paar jaar cijfers gebruikt waarvan je niet 

meer weet waarom je deze hebt gekozen. Misschien is het zelfs zo 

dat voor jou andere zaken in je bedrijf belangrijk zijn geworden en 

dat succes voor jou in andere dingen zit dan voorheen. Door dat 

te (blijven) meten wat je meet, sluit je een andere zienswijze over 

succes of over een goed bedrijf uit.

Het niet weten

Tenslotte sluit je door het meten en het gebruik van cijfers uit 

dat je het niet weet. Je sluit de onzekerheid en misschien wel de 

bijbehorende angst uit. Je sluit daarmee ook de onbevangenheid en 

het meestromen op de flow uit. Door te doen alsof jouw bedrijf in 

cijfers te vatten is en dat je op basis hiervan je bedrijf kunt sturen, 

hou je er geen rekening mee dat je bedrijf een organisme is dat 

ook een eigen richting, ritme en beweging heeft. Je geeft jezelf 

daarbij niet de kans om het even niet te weten en vanuit een open 

en onbevangen houding signalen te krijgen voor het verbeteren van 

je bedrijf.

Je intuïtie als houvast
Het idee van controle is een illusie. Je hebt geen controle over je 

leven of over je bedrijf. Je hebt hooguit het gevoel dat je controle 

hebt, maar er zijn zoveel factoren die invloed uitoefenen dat jij 

niet degene bent die de controle heeft. In plaats van Excelsheets 
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vol met getallen te creëren of een dashboard te gebruiken vol met 

key performance indicatoren, heb je bij intuïtief ondernemen een 

ander soort houvast.

Bepalen wat aandacht vraagt

Je krijgt houvast door in het hier en nu afgestemd zijn op jezelf, je 

bedrijf, je klanten, medewerkers en alle andere betrokkenen bij je 

bedrijf. Vanuit deze afstemming kun je heel goed waarnemen hoe 

het ervoor staat met je bedrijf en wat er aandacht vraagt. Je kunt 

zo veel beter je intuïtie raadplegen en op die manier bepalen wat er 

nodig is, wat er aandacht vraagt. Stel je intuïtie bijvoorbeeld de vraag 

“Wat is op dit moment belangrijk om aandacht aan te besteden?”.

Zelf aan de slag 

Wat vraagt er aandacht?
Er zullen altijd vuurtjes blijven die geblust moeten worden en 
problemen die opgelost moeten worden. Je intuïtie is een goede 
raadgever om te bepalen of er iets is dat dringend je aandacht 
nodig heeft.

1. Neem de tijd om je aandacht naar binnen te richten en in je  

 innerlijk rustpunt te komen. Stel jezelf vervolgens de vraag: “Wat  

 vraagt er nu aandacht in mijn bedrijf?”. Wees nieuwsgierig hoe de  

 informatie zich voor jou aandient. Krijg je een beeld? Een film?  

 Krijg je een ingeving? Een woord, een zin? Hoor je iets? Voel je  

 iets? Proef of ruik je iets? 
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2. Neem de tijd om hier nog verder in mee te gaan. Laat je intuïtie  

 je het verhaal vertellen. Je hoeft het nog niet te begrijpen. Je  

 neemt alleen waar.

3. Leg de informatie vast door het op te schrijven of te tekenen.

4. Neem vervolgens de tijd om de informatie te vertalen naar de  

 dagelijkse praktijk. Wat wil deze informatie jou vertellen? Soms  

 is het niet direct duidelijk. Laat je aantekeningen dan op je  

 bureau liggen en kijk er af en toe naar. Wellicht dat na een tijdje  

 de informatie meer betekenis krijgt. 

 

(Bij)Sturen

Je kunt je intuïtie ook heel goed gebruiken bij het nemen van 

beslissingen om je bedrijf (bij) te sturen. Dat gaat niet over je 

onderbuikgevoel volgen of je hart volgen. Dat gaat over intuïtief 

waarnemen waardoor je toegang krijgt tot informatie die we met 

onze vijf zintuigen niet kunnen waarnemen, laat staan met cijfers 

kunnen vastleggen. Hierdoor kun je veel betere beslissingen nemen 

dan wanneer je cijfers en analyses als basis gebruikt voor je keuzes. 

Doordat je je met je intuïtie verbindt met de onderstroom waar alles 

met alles verbonden is, zal je beslissingen nemen die zorgen voor 

meer succes voor jezelf, je bedrijf en de omgeving. Bovendien zullen 

ze niet alleen leiden tot succes op het gebied van geld en materie, 

maar ook op emotioneel/relationeel vlak en op mentaal en spiritueel 

vlak. Tenslotte zullen ze leiden tot succes nu en in de toekomst.

Daarbij kan het wel zo zijn dat bepaalde beslissingen in eerste 

instantie leiden tot een in jouw ogen slechtere situatie, maar later 

blijkt dat die beslissing de weg heeft geopend voor succes op de 

langere termijn.
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Spanning tussen intuïtie en bedrijfsmatig denken

In 2015 had ik de intentie om meer internationaal actief te zijn. Ik 

had geen idee hoe ik dit kon realiseren. Totdat ik werd ik uitgenodigd 

om een bijdrage te leveren aan een tweedaags congres in Sofia in 

Bulgarije. De organisatie kon me niet heel duidelijk uitleggen wat het 

doel was en wat er van mij werd verwacht. Bovendien zou ik geen 

vergoeding ontvangen voor mijn bijdrage. Sterker nog, ik moest mijn 

vliegticket, hotel en eten allemaal zelf betalen. Mijn gezonde verstand 

en de bedrijfskundige in mij zei dat dit niet verstandig was om te doen. 

Mijn intuïtie was echter heel duidelijk: hier MOET je bij zijn. Mijn hoofd 

raakte echt in de war, want hoe kon ik dit aan mezelf verantwoorden of 

aan mijn vrouw? Tegelijkertijd was mijn intuïtie heel duidelijk.

Na overleg met mijn vrouw heb ik besloten naar Bulgarije te gaan. Het 

risico dat het niks opleverde en alleen maar geld kostte, nam ik bewust. 

In Sofia heb ik een hele mooie bijdrage geleverd aan een succesvol 

congres. Een week later kreeg ik een uitnodiging om een training te 

geven in Parijs en een aantal maanden later werd ik gevraagd om 

mee te doen in een Europees project. Van het een kwam het ander en 

nu geef ik regelmatig trainingen in het buitenland en ben ik onlangs 

een internationaal bedrijf gestart. Dit is allemaal gebeurd doordat ik 

mijn intuïtie heb gevolgd, hoe raar mijn hoofd dit ook vond.

Vinger aan de pols

Je kunt ook je intuïtie gebruiken om vinger aan de pols te houden. 

Intuïtief kun je heel goed bepalen of je de volledige potentie van je 

bedrijf benut of nog niet. Ook kan je intuïtie je verbinden met de 
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stappen die nodig zijn om de volledige potentie in je bedrijf aan te 

boren.

Het is daarbij wel van belang dat je alle overtuigingen en 

vooronderstellingen loslaat of in ieder geval even parkeert. Alleen 

dan kun je je zuivere intuïtie aanspreken en de informatie ook 

daadwerkelijk ontvangen en er naar handelen. Soms geeft je intuïtie 

namelijk aan om stappen te zetten die bedrijfseconomisch niet 

logisch lijken, terwijl ze je uiteindelijk veel meer opleveren dan je 

van tevoren had bedacht.

Tenslotte kun je ook de cijfers die altijd een onderdeel uit zullen 

maken van je bedrijfsvoering, door middel van je intuïtie veel meer 

op waarde schatten en gebruiken. Door je intuïtief af te stemmen 

op deze cijfers, kun je bepalen wat ze je daadwerkelijk vertellen. Je 

kijkt, voelt of weet daarbij als het ware voorbij de cijfers. Hierdoor 

zie je de werkelijke betekenis van het cijfer en zie je ook wat het 

cijfer je niet vertelt.

Zelf aan de slag

Benut de volledige potentie van je bedrijf
Je kunt je intuïtie ook inzetten om te onderzoeken hoe je nog meer 
uit je bedrijf kunt halen. Met de volgende opstelling onderzoek je 
hoe je de volledige potentie van je bedrijf kunt benutten.

1. Gebruik vier velletjes papier en schrijf hierop:

 �	Ik (of je naam)
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 �	Mijn bedrijf (of de naam van je bedrijf)

 �	De volledige potentie van… (vul hier de naam van je  

  bedrijf in)

 �	De eerstvolgende stap (schrijf letterlijk deze drie woorden op,  

  niet het antwoord)

2. Plaats deze briefjes vervolgens intuïtief in de ruimte (of leg ze op  

 een plek waarvan jij denkt dat ze daar horen).

3. Ga vervolgens op het briefje “Ik” staan en neem waar wat je daar  

 ervaart. Je kunt hierbij letten op signalen in je lichaam, je  

 emoties en je gedachtes. Je neemt alleen waar, zonder oordeel.

4. Je onderzoekt ook hoe je je verhoudt tot de andere elementen.  

 Dit kun je doen door je voor te stellen dat er mensen op die  

 briefjes staan. Als je dit samen met anderen doet, kun je iemand  

 ook vragen om op de briefjes te gaan staan.

5. Als je het gevoel of idee hebt dat je wilt bewegen, dan verplaats  

 je het briefje naar de plek waar je voeten je heen leiden.

6. Neem na het bewegen weer de tijd om waar te nemen wat er is  

 veranderd. Wat ervaar je op deze plek en hoe verhoud je je nu  

 ten opzichte van de andere elementen?

7. Neem hier echt de tijd voor. Als je alle informatie hebt  

 waargenomen, neem je nog 30 seconden om te onderzoeken of  

 er meer en subtielere informatie is.

8. Dan stap je van het briefje af. Schud jezelf even los en draai een  

 keer om je as voordat je verder gaat.

9. Doe dit vervolgens ook met de briefjes “mijn bedrijf”, “De  

 volledige potentie van xxx” en “De eerstvolgende stap”. Zorg dat  

 je tussendoor echt goed van het briefje afstapt, je even losschudt  

 en een rondje om je as draait.
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10. Eindig tenslotte weer op het briefje “Ik” en neem waar hoe het  

 nu op die plek is en hoe het is ten opzichte van de andere   

 elementen.

11. Schrijf voor jezelf op welke informatie je hebt over je bedrijf en  

 de volledige potentie hiervan.

Schrijf ook op welke informatie je hebt gekregen over de  

 eerstvolgende stap. Voer deze stap ook daadwerkelijk uit en  

 wees nieuwsgierig naar het resultaat. Verwacht niks, sta open  

 voor alles. 
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NAWOORD



UITGELEZEN BOEK

BEWEGING IN JE BEDRIJF

RIVIER BLIJFT STROMEN



En nu? Is het af? Is het rond? 
Kun je het boek 

dichtslaan en is het dan klaar? Belandt dit 
boek ook op de stapel gelezen boeken terwijl 
je er vervolgens niks mee doet? 
 

Of is dit een boek dat door blijft werken? Dat je af en toe nog eens 

open slaat? Dat je nog eens een opdracht doet of een opstelling met 

papiertjes neerlegt?

Dit is niet het einde, maar juist het begin. Het begin van moeiteloos 

ondernemen. Ondernemen in jouw ritme, met jouw kwaliteiten en 

verbonden met jouw intuïtie. Ondernemen waarbij je vrij bent van 

oude patronen die een rem zetten op de groei van jezelf en je bedrijf. 

Ondernemen waarbij succes zich vertaalt in geld, plezier, energie en 

in een betere wereld. 

Ik nodig je uit om door te gaan; om de beweging die je in jezelf 

ervaart te voeden en te volgen. Experimenteer, probeer, ga op je bek 

en sta vrolijk weer op. Ga tegen de main stream in en ga met je eigen 

stroom mee. Surf op de tijd, verwonder je, ontdek en geef de wereld 

de beste versie van jezelf.
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Ook ik ga door. Dit boek is niet af. Het blijft zich ontvouwen. Nieuwe 

inzichten en nieuwe werkvormen dienen zich aan. Oude verdwijnen. 

Maar een boek moet nu eenmaal een keer gedrukt worden.

Daarom kun je online verder. 

Meld je aan via www.intuitiefondernemen.nl/moeiteloos. Je krijgt 

direct toegang tot alle oefeningen uit het boek, plus nog een aantal 

leuke extra’s zoals audio’s en video’s. Je krijgt exclusief toegang tot 

dit materiaal door gebruik te maken van de code SUC62020.

Je kunt ook fysiek verder. In een workshop, een opleiding of door 

middel van coaching. Ga hiervoor naar www.intuitiefondernemen.nl 

en kijk wat op dit moment voor jou passend is.
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Boeken
tips



Moeiteloos ondernemen
 y Door de bomen het bos zien

Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en 

organisaties – Jan Bommerez

 y De hele olifant in beeld

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en 

de Gulden Snede – Marja de Vries

Succesversneller 1: Mens
 y Handboek Spiegelogie – Willem de Ridder

 y Professionele intuïtie

Versterk je innerlijke vermogens in de praktijk – Edward de Boer

 y Practical Intuition

How to Harness the Power of Your Instinct and Make It Work for 

You – Laura Day

 y Gebruik je intuïtie - Kathryn Harwig

Succesversneller 2: Overgave
 y Boek van de levensmissie

Een weg naar vervulling – Willem Glaudemans

 y Systemisch coachen

Systemisch werk zonder opstellingen – Jan Jacob Stam en Bibi 

Schreuder

 y Reinventing Organizations

A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of 

Human Consciousness – Frederic Laloux
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Succesversneller 3: Geld
 y Geld verdienen met je roeping – Hylke Bonnema

 y Succes in leven en werken – Bert Hellinger

 y De zeven spirituele wetten van succes

Een praktische gids voor het vervullen van uw dromen – Deepak 

Chopra

Succesversneller 4: Klanten
 y Leadership embodiment

How the Way We Sit and Stand Can Change the Way We Think 

and Speak – Wendy Palmer

 y De verborgen dimensie van leiderschap

Evolutie van macht naar kracht – Anouk Brack

 y Karmanomics

Wat bedrijven van het boeddhisme kunnen leren – Kees Klomp

 y Ik (k)en mijn ikken

Ontdek andere kanten van jezelf – Karin Brugman, Judith 

Budde, Berry Collewijn

Succesversneller 5: Tijd
 y Spirit in je werk

Natuurwijsheid als inspiratie – Yoke de Wilde

 y Ik heb de tijd

Een handleiding in tijdsurfen – Paul Loomans
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Succesversneller 6: Actie
 y Synchronisch leven

De onbegrensde kracht van het zinvolle toeval – Deepak Chopra

 y Management met synchroniciteit

Het creëren van kansen – Ruud Heijblom

 y Synchroniciteit

De innerlijke weg naar leiderschap – Joseph Jaworski

 y Het best verkochte boek ooit (*met deze titel)

Hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden – Sanne Blauw

 y Het grote boek van de creativiteit

Waar een wil is, ontstaat een weg – George Parker

 y De creatiespiraal

Natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid – Marinus Knoope
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Over
mijzelf



Een boek dat specifiek het systemisch 
gedachtegoed toepast op 

ondernemerschap kon ik nergens vinden. Naar 
zo’n boek was ik op zoek voor de literatuurlijst 
van een methodologie voor jongerenwerkers 
over ondernemerschap. Toen schoten de 
woorden van Siets Bakker door mijn hoofd: ‘Je 
moet niet een boek willen schrijven, een boek 
moet door jou geschreven willen worden.’ Het 
boek dat ik niet kon vinden bij het opstellen 
van de literatuurlijst, wilde door mij geschreven 
worden! 

De waarheid gebiedt te zeggen dat ik aanvankelijk dacht vrij snel 

klaar te zijn met het boek, ook al hadden verschillende auteurs me 

op het hart gedrukt dat het schrijven van een boek werkelijk een 

heel proces is en dat je jezelf heus tegenkomt. Het eerste manuscript 

leverde dan ook een matig enthousiaste reactie van mijn uitgever 

op: ‘Het zit er wel in, maar het komt er nog niet uit.’ Het boek was 

nog te afstandelijk, te ongestructureerd. De knoop die ik tijdens het 

schrijven in mijn maag voelde, kon zij ook voelen, in de tekst. Er zat 

niets anders op dan het proces daadwerkelijk aan te gaan.
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In een opstelling die ik voor mezelf deed, werd duidelijk dat het 

boek gevoed werd door twee tegengestelde vakgebieden: De 

bedrijfskunde en de spiritualiteit. Ook kwam naar voren dat het 

boek voor mij in zekere zin diende als middel om mijn ouders te 

vriend te houden. Dat motief moest ik loslaten. Dit was mijn pad, 

mijn boek. Ten slotte kon ik voelen dat mijn vrouw achter me stond 

en me op een diep niveau steunde in het proces, als een soort anker. 

Deze inzichten creëerden een stroom van inspiratie en ideeën. Op 

een ochtend, in die lucide fase tussen wakker worden en opstaan, 

zag ik een davidsster: zes punten rondom een kern. Ik stond op en 

ging aan het schetsen. De punten vulden zich geleidelijk met zes 

aspecten die telkens terugkeerden in mijn werk met klanten. In het 

midden kwam succes te staan. Deze ster werd de leidraad voor het 

boek dat voor je ligt.

Moeiteloos ondernemen zit in mijn DNA. Mijn leven lang ben 

ik bewust en onbewust bezig met hoe het gemakkelijker, beter, 

efficiënter of handiger kan. Een combinatie van nieuwsgierigheid, 

luiheid en de volle potentie van iets kunnen zien, zorgen ervoor dat 

ik me van nature afvraag of er een betere manier is om een bepaald 

doel of resultaat te behalen. 

Als bedrijfskundige ben ik opgeleid om op basis van methoden en 

modellen organisaties beter te laten functioneren. Ook in loondienst 

trainde en coachte ik organisaties en ondernemers voornamelijk 

vanuit het cijfermatige, het rationele. Maar ergens protesteerde er 

altijd iets, was er een vraagteken. De modellen en theorieën die 

ik kende, konden namelijk niet verklaren waarom het ene bedrijf 

succesvol was en het andere niet.
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Al vroeg kwam ik in aanraking met het esoterische. Mijn ouders waren 

veel bezig met wat er meer is tussen hemel en aarde. Spiritualiteit 

heeft daarom altijd als rode draad door mijn leven gelopen. Als 

bevlogen puber zette ik me daar tegen af, maar het legde beslist een 

voedingsbodem voor de rol die spiritualiteit vandaag de dag in mijn 

leven speelt.

Na een indrukwekkende aurareading, begreep ik dat wat ik altijd als 

‘bovennatuurlijk’ had gezien, eigenlijk een scherp getrainde intuïtie 

was, waar je zelfs een opleiding voor kon volgen. Dit inzicht werd 

het startpunt van een reis langs vele bijzondere, transformerende 

en verrijkende workshops, opleidingen, trainingen en persoonlijke 

sessies. Van chakra’s, aura’s, non-dualiteit en ‘birth into being’ tot 

human design, systemisch werk, prenatale trauma’s en het helende 

verhaal. Van visualisaties, energiewerk en vele vele opstellingen tot 

transformatief, provocatief en oplossingsgericht coachen.

In 2007 kwamen al deze paden samen met de start van mijn eigen 

bedrijf, Intuïtief Ondernemen. Aanvankelijk lag deze combinatie 

nog verborgen onder het oppervlak. Later ontvouwden zich steeds 

meer diensten waarin ik expliciet het zakelijke combineerde met het 

spirituele, of – zoals ik het ben gaan noemen – ‘het intuïtieve.’ Steeds 

ben ik op zoek naar hoe je de inzichten uit spirituele stromingen, 

esoterische aanpakken en intuïtieve methoden kunt toepassen in 

het zakenleven. Nog altijd gedreven door de wens om ondernemen 

makkelijker, soepeler en effectiever te maken. 

Sinds 2016 heb ik mijn vleugels internationaal uitgeslagen. 

Schijnbaar vanuit het niets kwam er een verzoek om naar Bulgarije 
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te komen. Mijn verstand zei: ‘Nee.’ Mijn intuïtie zei: ‘Ja.’ Gelukkig 

volgde ik mijn intuïtie. Onder de naam Business Intuition heb ik 

mijn werkgebied vergroot en de avonturier in mij gevoed. Met het 

oprichten van The International School of Entrepreneurship in 2019 

heb ik samen met twee collega’s de basis versterkt om Europese 

projecten aan te gaan. Daarnaast is er een voedingsbodem ontstaan 

om het gedachtegoed achter moeiteloos, intuïtief ondernemen 

structureel in de wereld te zetten. Bovenal biedt dit bedrijf de 

mogelijkheid om het collectieve onderbewuste te vullen met 

nieuwe ondernemersverhalen, modellen en paradigmata. Hierdoor 

dragen we bij aan een veld waarin we zakendoen vanuit liefde en 

verbondenheid, waarbij we succes creëren voor onszelf, de mensen 

en dieren om ons heen en voor de aarde.

Meer informatie op 
www.intuitiefondernemen.nl

www.intuition-in-business.com

www.internationalschoolofentrepreneurship.com
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Uitgeverij



Uitgeverij Het Noorderlicht 

Systemisch werk
Systemisch werk is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 

De inzichten worden op alle lagen van onze samenleving, in 

alle sectoren toegepast. In vrijwel alle opleidingen voor coaches, 

persoonlijke ontwikkeling en leiderschapstrajecten leren deelnemers 

over systemen. Uitgeverij Het Noorderlicht is gespecialiseerd in 

boeken en materiaal die dit ondersteunen. 

De oorsprong
De uitgeverij is in 2002 opgericht door Jan Jacob Stam, oprichter en 

eigenaar van het Bert Hellinger Instituut Nederland. Vanaf 2019 is 

Uitgeverij Het Noorderlicht in handen van Siets Bakker en Michiel 

van der Ham. Twee bevlogen professionals uit het systemische veld 

met een eigentijdse visie op uitgeven: het leidende principe van 

boeken is het delen van informatie met de lezer. Alles wat de auteur 

en uitgever doen, staat ten dienste van dit principe.

Onze ambitie
De ambitie voor nu en de komende jaren is om Het Noorderlicht 

verder te ontwikkelen tot een solide basis waarin systemische 

kennis gedeeld en ontwikkeld kan worden. Zodat klanten, cliënten, 

coaches, opdrachtgevers en alle anderen die zich blootstellen aan 

wat systemisch werk te bieden heeft, versterkt worden.

Meer informatie en contact: 
contact@hetnoorderlicht.com 

www.hetnoorderlicht.com
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Uitgeverij Het Noorderlicht

“Leren door pijn is de moeilijke weg. 
Lees in plaats daarvan dit boek 

en doe er je voordeel mee!”
Jan Bommerez

auteur van ‘Flow en de Kunst van het Zakendoen’

Martijn Meima (1970) is 
bedrijfskundige en heeft 
zich in vele stromingen 
verdiept zoals NLP, 
boeddhisme, non-dualiteit, 
energiewerk, provocatief 
coachen, voice dialogue, 
visualisaties, de Sedona 
methode, leadership 
embodiment, professionele 
intuïtie-ontwikkeling en 
het narratieve werk. Zijn 
grootste passie ligt in het 
werken met opstellingen. 
Martijn combineert al 
deze ervaring en kennis 
in zijn bedrijf Intuïtief 
Ondernemen waar hij 
ondernemers coacht en 
workshops en trainingen 
op het gebied van intuïtie, 
ondernemerschap en 
persoonlijke ontwikkeling 
geeft.

www.hetnoorderlicht.com

Succes lijkt soms moeiteloos te 
komen aanwaaien en soms is 

het nergens te vinden. Dat verschil heeft niets te maken 
met je product of hoe goed je je klanten bedient, het 
heeft te maken met de onderstroom van je bedrijf. De 
onderstroom is niet zichtbaar, het is niet bewust maar 
het bepaalt wel wat er op de bovenstroom mogelijk 
is. Zweverig? Niet in dit boek van Martijn Meima. In 
6 heldere thema’s leert hij je hoe het eraan toe gaat 
op de onderstroom en hoe je dit kunt inzetten om je 
bedrijf succesvol te laten zijn. De jarenlange ervaring 
van Martijn als ondernemer en trainer klinken door in 
vele voorbeelden en tips, en die maken de kennis over 
de onderstroom heel praktisch toepasbaar. 6 SUCCESVERSNELLERS

voor de
INTUÏTIEVE ONDERNEMER

Martijn Meima

MOEITELOOS
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